BELSŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

1. § A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. mint adatkezelő az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (2), 24. § (1) c) és
(2) e) szerint az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást vezeti.
2. § Az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. szervezeti egységeinél történő, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó
adatkezelésekkel kapcsolatosan tartalmazza
Ø az adatkezelés nyilvántartási számát,
Ø az adatkezelés célját,
Ø az adatkezelés jogalapját,
Ø az érintettek körét,
Ø az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
Ø az adatok forrását,
Ø az adatok kezelésének időtartamát,
Ø a továbbított adatok fajtáját, az adattovábbítás időpontját, a továbbítás jogalapját és címzettjét,
ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
Ø az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és
az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
Ø az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
Ø a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait,
Ø az adatkezelés nyilvántartási számát.
3. § Az adatkezelő adatai:
Az adatkezelő neve, típusa:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe:

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.

4. § Az önálló adatkezelések
1. adatkezelés – Felvételre jelentkezők adatkezelése
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-104841/2016.

Az adatkezelés célja:

a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő
leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők
személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti
hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti
hozzájárulás

Az érintettek köre:

a megüresedő álláshelyekre jelentkező természetes
személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési
adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb
adatok

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

az adatbázisba kerüléstől számított két év

Az adatkezelés technikai jellege:

kézi

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
2. adatkezelés - Harmadik személyek munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-

Az adatkezelés célja:

munkaviszonnyal
biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)]

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a)]

Az érintettek köre:

a
Társaság
hozzátartozói

Az érintettekre vonatkozó adatok:

munkavállaló közvetlen hozzátartozójának neve,
születési neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, anyja születési neve,
lakóhelyének címe, adóazonosító jele, elérhetősége

Az adatok forrása:

érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

összefüggő

kedvezmények

munkavállalóinak

közvetlen

az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály
szerint
- munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és
kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony
megszűnéséig
- munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal
kapcsolatosan
a
nyugdíjfolyósításról
szóló
jogszabályokban
meghatározott
határideig.

kézi és elektronikus

Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Nexon Kft.

Az adatfeldolgozó címe:

1138 Budapest, Váci út 186

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

bérszámfejtés

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:

elektronikus

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
3. adatkezelés – Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a
NAIH nem vezet nyilvántartást, mert az az
adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek
adataira vonatkozik

Az adatkezelés célja:

munkaviszony
létesítése,
teljesítése
vagy
megszüntetése,
az
ezekkel
kapcsolatos
jogosultságok elismerése és kötelezettségek
tanúsítása

Az adatkezelés jogalapja:

törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az
érintett hozzájárulása [Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6)]

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az
érintett hozzájárulása [Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6)]

Az érintettek köre:

munkavállalók

-

-

Az érintettekre vonatkozó adatok:

-

-

-

-

neve,
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magán-nyugdíjpénztári
o
tagság ténye,
o
belépés ideje (év, hó, nap)
o
bank neve és kódja
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló
esetén),
folyószámla száma,
e-mail címe,
telefonszáma,
levelezési címe
iskolai végzettség megnevezése
szakképzettség megnevezése
személygépkocsi
o
típusa
o
rendszáma
o
üzemanyag típusa
o
személygépkocsi hengerűrtartalma
munkaviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
telefonszáma,
családi állapota,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
munka-alkalmassági egészségügyi igazolás,
munkaköre,
orvosi alkalmasság ténye,
erkölcsi bizonyítványának
o
kiállításának dátuma,
o
okmányszáma,
o
kérelem azonosítója,
a leszámolást követően a munkaköri , vizsgálat
elvégzésének ténye,
előző munkahely kilépő papírja,
munkanélküli esetén e státuszról szóló igazolás,
meghatározott munkakörben vezetési engedély
kategóriánkénti
egészségügyi
alkalmasságának
lejártának időpontja,
a csökkent munkaképességű munkavállaló csökkent
munkaképességét megalapozó szakértői határozat,
főálláson kívüli munkavégzés esetén
o
jogviszony jellege,
o
munkáltató neve és székhelye,
o
a főálláson kívüli munkahelyen teljesített
havi átlagos munkaidő,
o
elvégzendő tevékenység,
az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság
igénybevételével kapcsolatosan
o
a rehabilitációs szakértői szerv legalább
ötven
százalékos
mértékű
egészségkárosodását
megállapítását
igazoló okmány fénymásolata
o
fogyatékossági támogatásra jogosultságot
igazoló okmány fénymásolata,
o
vakok személyi járadékára jogosultságot
igazoló okmány fénymásolata,

Az adatok forrása:

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

közvetlenül az érintettől felvett
az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály
szerint
- munkaviszonnyal
kapcsolatos
jogosultságokkal és kötelezettségekkel
kapcsolatosan
a
munkaviszony
megszűnéséig,
- munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal
kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban meghatározott határideig
kézi és elektronikus

Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Nexon Kft.

Az adatfeldolgozó címe:

1138 Budapest, Váci út 186

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

bérszámfejtés

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye:

elektronikus

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
4. adatkezelés – Munkavállalók ellenőrzése
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

az Infotv. 65. § (3) a) szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a
Társasággal munkaviszonyban álló személyek
személyes adatára vonatkozik

Az adatkezelés célja:

a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a
munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése, így
különösen
a
munkavállalónak
biztosított
számítógép, e-mail cím és internet-hozzáférés
ellenőrzése, a céges autók útvonalának ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
Az érintettek köre:

2012. évi I. törvény 11. § (1) és esetlegesen 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) a)
2012. évi I. törvény 11. § (1) és esetlegesen 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) a)
munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így
különösen
magán
e-mail
címek,
magán
telefonszámok, fényképek, saját számítógépes
dokumentumok,
internetes
böngészési
előzmények, cookie-k, gépjármű forgalmi adatok
(megtett kilométer, úti cél), a munkajogviszony
ellátása során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés
leírása

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

az ellenőrzéstől számított 1 év, de legkésőbb az
ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
5. adatkezelés – Munkavédelem, munkára alkalmas állapot ellenőrzése

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
Az érintettek köre:

az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a
NAIH nem vezet nyilvántartást, mert az az
adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek
adataira vonatkozik
munkára
alkalmas
állapot
ellenőrzése
munkavédelmi célból
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
60. § (1), valamint a munka törvénykönyvéről
2012. évi I. törvény
§ (1)évi
és (2)
bekezdés
aszóló
munkavédelemről
szóló11.
1993.
XCIII.
törvény
60. § (1), valamint a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 11. § (1) és (2) bekezdés
munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára
alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy
adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai.
Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt,
akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén,
ha lemond a vérvizsgálat jogáról, akkor ennek a
ténye is

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:
Az adatkezelés technikai jellege:

az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek
által megalapozott igények érvényesítésére nyitva
álló határidő
kézi

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik

6. adatkezelés - Hírlevélküldés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-104843/2016.

Az adatkezelés jogalapja:

marketing-kommunikációs
csatornán
való
kommunikálás hírlevél küldéssel az arra
feliratkozó e-mail címekre
az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

hírlevélre feliratkozó természetes személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail
címe

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de
amennyiben az érintett kéri adatai törlését
(leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét
követően azonnal

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus

Az adatkezelés célja:

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódnak
7. adatkezelés – Online kapcsolatfelvétel a Társasággal
az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a
NAIH nem vezet nyilvántartást, mert az az
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek
adataira vonatkozik
Az adatkezelés célja:

a
Társasággal
elősegítése

történő

kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

Az érintettek köre:
Az érintettekre vonatkozó adatok:

a
Társasággal
kapcsolatot
kezdeményező
természetes személyek
név, cégnév, e-mail cím, telefonszám,
kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

a kapcsolatfelvételi
megvalósulásáig)

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus

ügy

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik

elintézéséig

(a

cél

8. adatkezelés – Nyereményjáték szervezés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-104845/2016.

Az adatkezelés célja:

nyereményjáték,
pályázat
szervezése
és
lebonyolítása
rendezvények esetén: a rendezvényre történő
jelentkezéshez
szükséges
regisztráció,
a
rendezvények
lebonyolításához
szükséges
mértékben

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

Az érintettekre vonatkozó adatok:

nyereményjátékban
résztvevő
természetes
személyek
név, e-mail cím, telefonszám, postai elérhetőség,
törvényes képviselő hozzájárulással kapcsolatos
adatai a 16. életévét be nem töltött pályázó esetén
rajzpályázatok esetén: a pályázó neve, iskolája,
osztálya, az alkotása, életkora

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

a sorsolásig [a nyertes adatait 8 évig tárolja a
Társaság a 2000.C. tv. 169. § (1)-(2) szerint], illetve
az adott játékkal vagy pályázattal érintett
kommunikációs kampány lezárultáig.

Az adatkezelés technikai jellege:

kéz és elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
9. adatkezelés – Rendezvények során fényképfelvételek készítése
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

NAIH-104925/2016.
a
Társaság arculatának és brandjének
marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel
összefüggésben
rendezvényeken
készített
fényképfelvételek készítése és felhasználása

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás,
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 2:48 § (1) és (2) bekezdése

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás,
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 2:48 § (1) és (2) bekezdése

Az érintettek köre:

a Társaság által szervezett rendezvények
résztvevői, akikről fényképfelvétel készül

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az érintett hang- és képmása, a fényképfelvétellel
megszerezhető egyéb adatok

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

az adott marketingtevékenységgel elérendő cél
megvalósulásáig,
illetve
a
a
gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Grt.) 6. § (3) bekezdése értelmében
az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
10. adatkezelés - Beléptetés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-104847/2016.

Az adatkezelés célja:

be- és kiléptetés

Az adatkezelés jogalapja:

Szvtv. 32. §

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Szvtv. 32. §

Az érintettek köre:

a Társaság területére lépő természetes személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

név, lakcím, rendszám, be- és kilépés időpontja

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

-

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

a rendszer működtetéséhez kezelt
azonosító adatait (nevét és lakcímét)
o rendszeres belépés esetén a
belépésre
való
jogosultság
megszűnésekor haladéktalanul,
o alkalmi
belépés
esetén
a
távozástól számított huszonnégy
óra elteltével
törli a Társaság.
a rendszer működtetése során keletkezett
adatokat
o rendszeres belépés esetén a
belépésre
való
jogosultság
megszűnésekor, de legkésőbb az
adat keletkezésétől számított hat
hónap elteltével,
o alkalmi
belépés
esetén
a
távozástól számított huszonnégy
óra elteltével
törli a Társaság.

elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
11. adatkezelés – Riasztórendszer üzemeltetés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

az Infotv. 65. § (3) a) szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a
Társasággal munkaviszonyban álló személyek
személyes adatára vonatkozik

Az adatkezelés célja:

riasztórendszer működtetése

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

név, riasztókód

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett

Az adatok kezelésének időtartama:

a riasztórendszer működtetéséig, egy adott kód a
külön eljárásrend szerint meghatározottak szerinti
rendszeres cseréjéig

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
12. adatkezelés – Kamerafigyelés I. szektor
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
Az érintettek köre:
Az érintettekre vonatkozó adatok:
Az adatok forrása:

NAIH-104848/2016.

kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és
emberi élet, testi épség védelme céljából
az érintett ráutaló magatartással tanúsított
hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]
az érintett ráutaló magatartással tanúsított
hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]
A Társaság kamerával megfigyelt területére lépő
természetes személyek
az
érintett
képmása,
a
kameraképpel
megszerezhető
adatok
(tartózkodási
hely,
tartózkodási idő)
közvetlenül az érinttettől felvett
-

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

a felvétel felhasználás hiányában a
rögzítéstől számított 3, azaz három
munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv.
31. § (2)]
amennyiben a felvételt jog vagy jogos
érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság
azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre
nem kerül sor, úgy a megkereséstől
számított 30, azaz harminc nap elteltével
törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]

elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
13. adatkezelés - Kamerafigyelés II. szektor
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
Az érintettek köre:

NAIH-104848/2016.

a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint
legalább jelentős értékű vagyontárgy biztonságos
tárolása és emberi élet, testi épség védelme
céljából
az érintett ráutaló magatartással
hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]
az érintett ráutaló magatartással
hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]

tanúsított
tanúsított

A Társaság kamerával megfigyelt területére lépő
természetes személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az
érintett
képmása,
a
kameraképpel
megszerezhető
adatok
(tartózkodási
hely,
tartózkodási idő)

Az adatok forrása:

közvetlenül az érintettől felvett
-

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

a felvétel felhasználás hiányában a
rögzítéstől számított 30, azaz harminc nap
elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (3) c)]
amennyiben a felvételt jog vagy jogos
érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság
azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre
nem kerül sor, úgy a megkereséstől
számított 30, azaz harminc nap elteltével
törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)].

elektronikus

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
5. § A belső adatkezelésért felelős munkatárs
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. belső adatvédelmi felelőse
Készült:
Gödöllő, 2016. szeptember 16.
Készítette:
dr. Bocsi Bernadett belső adatvédelmi felelős

dr. Bocsi Bernadett

