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Kőbányai Y ag onkeze\ő Zrt. ADATKEZELÉSI YZAT
Kiadás diĺtuma: 20I8.l2 1'7 4' kiadás

A Kőbányai Vagyonkezelo ZÍt. (a továbbiakban: Adatkezelő,1107 Budapest, Ceglédi utca
30.' Központĺ telefonszámz 06-|-666-27ao, Központĺ fax: 06-1-666-2714, E_mail:
kvzľt@,kvzľt.hu, weblap: www.kvzrt.hu) az informźlciós onľendelkezési jogról és az
információszabadságľól szóló Ż0n. évi CXII. torvény (a továbbiakban: Tiirvény) 2a $ (3)
bekezdésében előírt kotelezettségének eleget téve megalkotja adatvédelmi szabá,lyzattłt (a
továbbiakban: Szabályzat).

A Szabźiyzat célja, hogy az Adatkezelő meghatározza aZ źitala vezetett nyilvántartások
működésének torvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az
adatbiztollság kovetelményeinek érvényesülését, és megakadtłlyozza a jogosulatlan
hozztłf érést,azadatokmegváltoztatástlt,nyilvánosságrahozataltłt.

Az Adatkezelő kotelezettséget vällal aÍÍa, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabtĺlyzatban és a hatályos jogszabźůyokban meghatározott
elvárásoknak.

II. A Y7,AT YA
A' Szabtúyzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabáiy - beosztásľa való tekintet
nélkül kotelező érvényű és hattúya vonatkozásában kiterjed az Adatkezelő osszes
munkavállaloj tr a, illetve a vele szerződéses j ogviszonyban állókra.

A Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végľehajtása, vagy be nem tartása fegyelmi és
kártérítéSi eljárást von maga után.

III. FOGALOM MEGHAT
Adat

Az Adatkezęlő tlltalkezelt személyes adatok.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai ťeladatok elvégzése, fiiggetlenĹil a
műveletek végľehajtásźlhoz alkalmazott módszertól és eszkÖztől, valamint az alkalmazäs
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy' illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezęt,
aki, vagy amely az adatkezelővel kotott szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján torténő szeľződéskotést is - az adatok feldolgozás t* végzi.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól fuggetlenu| az adatokon végzett báľmely miivelet vagy a műveletek
osszessége' így ktilonosen az adatok gýjtése, felvétele' rogzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy osszekapcsolása' zárolása, torlése és megsemmisítése, vaIamint az
adatok további ťelhasználásának megakadályozása, fenykép-, hang- Vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonositására alkalmas fiz1kai jellemzők (pt ujj- Vagy
tenyérnyo mat, DNS - m inta, ír l szkép ) ro gzítése.

Adatkezelő

Aktualizáláséľt felelős:
szen'ezési és tizemeltetési igazgató
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ADATKEZELE SI SZABAIYZATKőbánvai Y arv onkezelő Zrt.
Kiadas dátuma: 20 I8.L2.I'7 4' kiadás

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szeÍvezet,
aki, vagy amely onállóan vagy másokkal együtt aZ adatok kezelésének célját, jogalapját és az
adatkezelés módját meghatźrozza (tźro\źsi idő, gyĹĺjtendő adatok kore, feldolgozási mód)' az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszkozt) vonatkozó dontéseket meghozza és

végľehajtj a , vagy az źĺItala megbizott adatfeldolg ozova| végľehajtatja.

Jelen Szabályzatvoĺatkozásában az adatkezelő a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Adatmegieltilés

Az adat azonosító jelzéssel e|Iátása annak megkülonboztetése céljából'

Adatmegsemmisítés

Az adatokat tafi.almaző adathordozó teĘes fizikai megsemmisítése'

Adatttiľlés

Az adatok ťelismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyľeállításuk tobbé nem lehetséges.

Adattovábbítás

Az adat meghatärozott haľmadik személy számźra torténó hozzĺÉérhetővé tétele.

Adatzáľolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghattłrozott időre
történő koľlátozása céljából.

Éľintett

Bármely meghatározott, személyes aďat a|apjźn azonosított Vagy - kozvetlenül vagy
kozvetve - azonosítható természetes személy.

Harmadik személy

olyan természetes Vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely nem azono s az érintettel, az aďatkezelővel vagy az adatfeldolgozoval.

Hozzájáľulás

Az érintett kívánságának onkéntes és haLározott kinyilvánítása' amely megfelelő
täjékoztatźson alapul, és amellyel félreér1hetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes konĺ vagy egyes műveletekre kiteľjedő _ kezeléséhez.

Nyĺlvántartás

Az adat valamilyen elv alapján torténő rendszerezése és tárolása.

Személyes adat

Az érintettel közvetve Vagy közvetlenül kapcsolatba hozhato adat - külonosen az érintett
neve, azonosító jele' valamint egy vagy tobb fizlkai, flzio\ogiaĺ, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -" valamint az abből levonható, az
érintettľe vonatkozo kovetkeztetés. Személyes adatnak számit, akkor is, ha az adatkezelo saját
eszkozęivel nem képes a kozvetett kapcsolat létrehoztsára az adat és az éľintett kozott" de

egy' Vagy tobb haľmadik fél által gyűjtott adatbźnis segítségével már lehetséges.

Tiltakozás

^z 
érintett nyíLatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkeze|es megśzüntetését, illetvę akeze\t adatok torlését kéri.

Aktualizálásért felelős:
szęw ezési és Ĺizemelteté si izazsatő
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Kőbánvai Vasvonkezelő Zľt' ADATKEZELE SI SZABALY Z AT
Kiadás ďátuma: z0 I8.l2.I'7 4. kiadás

Adatkezelés célja: Az adatkezelőnek kell minden esetben kÖtelezően meghatároznia,
hogy mi az a céI, melyet az adatkezeléssel el kíván érni, és az érintetteL tájékoztatni kell
róla'
Incidensnek azt nevezzik, ha az adatbiztonság sérül' mely a tarolt, kezelt, továbbított
adatok véletlen, vagy jogel1enes megsemmisülését, elvesztését, módosulását" jogosulatlan
közlé sét, j o go sulatla n hozzáfér és ét eľedmé ny ezi.
Adatkezelés jogalapja: Minden adatkezelési folyamatnak rende1keznie kell egy
jogalappal a GDPR rendeletben meghatározott jogalapok kozul. Ennek hiźnyźhan az
adatkezelés nem jogszeni. Jogalapok: Érintett hozzájárulźtsa; Szerződés kezdeményezése
az érintett źĺltalvagy szerződés teljesítéséhez szükséges; Jogszabályi megfelelés; Éľintett
létfontosságú éľdekének védelme; Közhatalmi jogosítvány keretében; Adatkezelő vagy 3.

fél jogos érdeke védelmében.
Adatkezelés alapelvei: A GDPR reńdeletben felsorolt alapelvek, melynek minden
adatkezelési folyamat meg kell" hogy ťeleljen.
Adatvédelmi tisztviselő: A szervezet által kijelolt a személyes adatok védelmét éĺintő
általános és tłgazatijogszabályok ismeľetével ľenđelkező szakértő. Lehet külső megbízott
vagy belső alkalmazott is.

Közľeműködő: Az a természetes személy' aki az adatkezelő alkalmazott1aként, vagy az
adatkezelo megbízásából, mint alvállalkozo alkalmazottjaként, megbízottjaként, vagy
egyéni vál l alkozók ént r észt v esz az adott adatkezel é si fo l yamatb an'
Külfinleges szemólyes adat: A GDPR rendelet által meghatźtrozott azon személyes adatok
kore, melyek fokozottan védendőek' Ilyen adatok kizárolag a kovetkezőek: egészségügyi
adat, politikai-, szexuális-, vallási- irányultság, etnikai-, szakszervezeti- hovatartozás,
genetikai adatok, büntetőügyi érintettség mellett). Az ilyen típusú adatok külonosen
értékesek, és fokozottan védendők és a GDPR rendelet kulon meghatározott
adminisztrációs kovetelményeket támaszt ezen adatokat érinto adatkezeléseknél.
GDPR ľendelet: Az Eurőpai Parlament és a Tanács (EU) 20161679 renđelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad źĺramlásárol' A rendelet közvetlenül a|ka|mazandó minden EGT
tagállamban, így Magyarországon is'

IV. AZ ADATKEZELES ALAPELVEI
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét , amig kapcsolata az
érintettel, akár kozvetve haľmadik fél Vagy ťelek źůtal birtokolt adat segítségével
helyreállíthatő. Az Ldatkezelő adatkezelése akkor jogszeru" ha az osszes ezen ťejezetben
meghattłrozott alapelveket az adatkezelése során betĄa.
Az Adatkeze\ő az adatkezelés soľán biztosiýa az ađatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
adatait, csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen tárolni.

Személyes adat AdatkezelőnéI akkor kezelhető" ha az Adatkezeló rendelkezik a megfelelő
j ogalappal az adatkezeléshez.

Az érintettel az adat felvétele előtt kozolni kell az adaÍkeze\és céIjtł., valamint azt, hogy mi az
adatkezelés jogalapja, valamint, hogy az adatszolga|tatás onkéntes' vagy kotelező. Kotelező
adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Aktuďizáláséľt felelős :

szen'ezési és üzerneltetési isazsató
7148



Kőbánvai Vasvonkezelő Zrt. AD ATKEZELE SI SZABALY Z AT
Kiadĺ{s đátuma: 20 I8.IŻ'I'7 4. kiadás

A GDPR megköVeteli, hogy minden adatkęzelés folyamat feleljen meg az alábbi alapelvek
mindegyikének'

o Jogszeľűség, tĺsztességes eljáľás és átláthatóság
o Célhoz kłitöttség
o Adattakaľékosság
o Pontosság.
o Koľlátozotttáľolhatóság
o Integľitás és adatbiztonság
o Elszámoltathatóság| Az adatkezelést végzó szervezet Összes adatkezelési eljáľását, a

GDPR jogszabályban meghatärozott módon, dokumentálnia koteles. Ezen
dokumentáciot az ellenórző hatóság felé, felkérés esetén, kotelező benyújtani.

IV.1. Jogszeľűség, tĺsztességes eljárás és átláthatóság

S zemél ye s adat csak az F;rintett megfelelő tttjéko ztattlsával kezelhető.

Az érintettel aZ adatkezelés megkezdése elótt kozolni kell, hogy az adatszolgáltatása
onkéntes, vagy jogszabźily źůtal előírt módon kotelező. Az érintettet - egyértelműen,
kozérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így külonosen az ađatkezelés céljtlről és jogalapjáról, az ad'atkezelésre és az
adatfeldolgozásrajogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáĺól, , illetve arról, hogy kik
ismeľhetik meg az adatokat (kozľemiikodők és érintettek)' A' ttĄékoztatásnak ki kell teľjednie
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvosĺati lehetőségeire is.

Iv.2. Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő személyes adatot kiztĺőlrag meghatfuozott célból, jog gyakorlása és
kÖtelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő toľekszlk arra, hogy csak olyan
személyes adat kezelésére keniljÖn sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél eléľésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.

IV.3 Adattakaľékosság elve

Az Adatkezelő, csak éskizárolagazoknak az Adatoknak a gffitéséľe jogosult, melyek
elengedhetetlenek az tĺltala meghatározott cél eléľése érdekében. F,zęn adatkezelések
jogossága a cél teljesülésekor megszűnik, igy azt kovetően az Adatokat haladéktalanul törolni
szükséges.

IV.4 Pontosság

Az Adatkezelőnek torekednie kell' hogy az tłlrtal'a kezelt Adatok pontosságát, naprakészségét
megőrizze. Ezen célból, úgy kell megteĺveznie adatkezeléseit, hogy ezen alapelv teljesüljon.
Ilyen eljárások lehetnek, automatikus adatellenőrzések más adatbázisból, és/vagy azErintett
számár a v źĺIto zäs bej el entési l ehető ség, stb.

IV.5. Korl átozott tárolhatóság alapelve

Csak az adatkezelési dokumentácioban megjelolt cél teĘesuléséig engedéIyezett az adatok
tárolása' Amennyiben az adatkeze\és célja teljesült, szükséges az adatoktörlése,
megsemmisítése.

Aktualizáláséľt felelős:
szen'ezési és Ĺizemeltetési isazgató

8/48
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IV.6. Integľitás és adatbiztonság

A szervezetnek kotelessége az adatkezelés folyamat ait íryy kialakítani, hogy megfelelő
adatbiztonsági eljárásokkal (pl.:jelszó' elzárhatő szekľények, clęar-desk-policy, stb.) az abban
kezelt személyes adatok hozzźlférhetősége, módosíthatósága, toľlése, csak az aľra kijelolt
kozreműkÖdők, és adott éľintett szamára legyen biztosított' Ezeken túl a szervezet ćúta| kezelt
adatok, senki más szá,mára ne legyenekhozzáťérhętők.

IY .7 . E|számoltathatóság

Az adatkezelést végző szervezet összes adatkezelésl eljtłrźłsät, a GDPR jogszabályban
meghatźtrozott módon, dokumentálnia koteles . Ezen dokumentáciőt az e|lenórző hatóság felé,
felkéľés esetén, kotelező benyújtani.

V. AZ ADATKEZELES JOGALAPJA
Minden adatkezelési folyamatnak rendelkeznie kell egy jogalappal a GDPR rendeletben
meghattlrozott jogalapok kozul. Ennek hitĺnyában az adatkezelés nem jogszenĺ. Jogalapok:
Erintett hozzźljáruIása; Szerződés kezdeményezése az éľintett źital vagy szerződés
teljesítéséhez szükséges; Jogszabályi megfelelós, Eľintett létfontosságú érdekének védelme;
Kozhatalmi jogosítvány keľetében; Adatkezelő vagy 3. fel jogos érdeke védelmében'

Az Adatkezelőn kívüli adattovábbítás és a külonbözo adatkezelések akkoľ kapcsolhatók csak
ossze, ha.

- az érintett ehhez hozzźljtlrult;

- eztjogszabály megengedi, és

- ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatranézve teljesülnek'

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzäjźlrulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránýalan koltséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kotelezettség teljesítése céljából szükséges, va1y aZ Adatkezelő vagy harmađik személy jogos
érdekének érvényesítése céljábó1 szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fuzőďőjog korláto zástlval artnyban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintetthozzźljárultlsával kerult soľ, az Adatkezelő a ťelvett
adato kat torvény eltéľő rendelkezé sének hiźĺny áb an

a) a rá vonatkozó jogi kotelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének'éĺvényesítése céljábol, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez füzőó,ő jog korlátozźĺsävaI aränyban
áll,

további külon bozzźĄźlruIás nélkül" valamint az éľintett hozzájárulźlsának visszavonását
kovetően is kezelheti.

^z 
érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat az

adatkeze\ő az adatkezelés minden ťázisaban koteles betartani.

Adatkezelő az źitala végzett adatkezelésre a mindenkori, hatályos jogszabályokban rogzitett
rendelkezések az iránvadók.

VI. ADATKEZELESI FOLYAMATOK
AZ Adatkezelő a munkavtńlraloiva.I, illetvę a Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai
onkormányzatta| (a továbbiakban: onkoľmányzat) meglévő szerződése(i) alapján végzett

Aktualizálásét felelős:
szen'ezési és ĺizemeltetési ísazsaÍa
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tevékenysége Során, a béľlőkkel, a parkolás-üzemeltetéSi tevékenységgel, az ingatlan
eladásokkal, illetve a saját és a kezelt ingatlanok kameľás vagyonvédelmi rendszereivel'
beléptető rendszereivel, ugyfélszo\gálati telefonos beszélgetések hangfelvételeivel, email és
hálőzati foľgalo mmal kap cso latb an kezel személy e s adatokat'

Az adatkezelés a Vagyonkezeló 1107 Budapest, Ceglédi utca 30' alatti székhelyén torténik.

VI.1. Munkavállalókkal kapcsolatos adatok kezelése

- Az adatkezelés ľövĺd leíľása: Az Adatkezelő jelen adatkezelés során azon adatkezelési
eljárásokat végzi, amelyek szükségesek, hogy a belső műkodése megfeleljen a hatályos
jogszabtiyoknak' valamint ellenőľizni tudja munkavállalóit, hogy munkájukkal az Adatkęzeló
céljait valósítják meg, valamint tevékenységük megfeleljen mindenben a hatályos
jogszabályoknak.

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelést végzőkAdattípus Adatkezelés
célja

munkavállaló neve;

bérszámfejtési
adatok
összesítésel

evęs

munkavállaló
szĹiletési neve;

születési hely;

szĹiletési idő;

anyja születési neve;

adóazonosító jęl;

társadalomb iztosítási
azonosĺtó jel (TAJ
szźlm).

adóazonosító jel;

Munkaviszony
megszűnését
kovetó 50 év

nyugdíjas torzsszttm
(nyugdíjas
mtrnkavállaló
esetén):

lakóhely;

tartőzkodási hely
(amennyiben eltér a
lakóhelytő1);

Munkaviszony
megsziĺnését
követő 8 év

szeméIyazonosító
okmány mindęn
adata és képe;

Munkaviszony
rnegszüntetéséig

A jogi
kotelezettség
teĘesitése
(GDRP 6.

cikk l.c pont),

Munkaviszony
megszüntetéséig

béľ- és munkaĹigyi
csoportvezető;
bérelszámoló-
társadalomb iztosítási
igyiĺtéző, az
adatkezelő vezetősége.

lakcímet igazoIo
hatósági ígazoIvan5,
minden adata és

munkaviszony
létesítése,
teĘesítése,
megsziintetése;
n}'ugdł-
jogosultság
biaosítása;
adőzäs rendjéľől
és szárnviteli
törvénynek való
megfele1és.

10/48Aktuďizáláséĺt felelős :

szen'ezési és Ĺizemeltetésĺ ieazgato
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képel

folvószámla száma'. Munkaviszony
megszüntetéséig

végzettséget igazoIo
okmány(ok)
másolati példanya;

Munkaviszony
megszüntetéséig

érdek-képvise1eti
szervezetben
létesített tagsági
viszony;

Munkaviszony
megszüntetéséig

minden olyan adat,
ami a jogszení
mĹĺkodéshez
elengedhetetlen a
munkaadó számära
(te1efonelszámolás,
menetlevél);

Az adőzás
rendjérő1 szóló
törvényi
megfele1ősség

A jogi
kotelezettség
teljesítése
(GDRP 6.

cikk l.c pont),

Munkaviszony
megszĺínését
követő 8 év

bér_ és munkaĺigyi
csoportvezető;
bérelszámoló-
társadalombiaosítási
ngyintéző gazdasági
ígazgatőság
munkavállalói, aZ
adatkezelő vezetősége.

beléptető rendszeľ
nyilvántaľtása

A helyszínen
tartózkodó
érintettek testi
épségének és a
vagyonvédelem
biztosítása, és
munkavégzés
időtaĺtalmának
sztsőproba szeru
e1lenőrzése
céljából

Az
Adatkezelő
jogos érdeke
(GDRP 6.

cikk l.fpont)

365 nap aZ adatkęzelő
vezetősége.

kameľa képfelvétel
készítése;

Vagyonvéde1em
és a kameľával
megfigyelt
terülęten
tartózkodók testi
épségének
védelme.

Az
Adatkeze1ő
jogos éľđekę
(GDRP 6.

cikk l.fpont)

3 munkanap
(vagy incidens
esetén 30 D&P,

vagy a jogos
éľdek
megszĹrnéséig)

biztonsági szolgtůat,
szervezési és
üzemeltetés i igazgaÍo,
az adatkezelő
vezetősége.

e-rnail
kommrrnikáció
táľolása és
ellenőrzése. és web
forgalom táĺolása és
e11enőrzése'

Az adatkezelő
iĺrformatikai
biĺonságának
fenntaĺtása

Az
Adatkezelő
jogos éľdeke
(GDRP 6.

cikk 1.f pont),
valamint kĹilsó
partnereknél
aZ érintett
hozzájźĺruläsa
(GDRP 6.

cikk 1.b pont).

ko11átlan infoľmatikai csopott,
aZ adatkezelő
vezetősége, valamint
aZ adott érintett
helyettese, vagy
azonos munkakÖrben
dolgozó személy.

Elek[ľomos
jáľmťrvek

Vagyoĺrvéde1ern Az
Adatkęzęlő

Pillanatnyi
á1lapot

szervezési és
ĺizemeltetés i igazgato,

Aktrralizálásért felelőS :

szen'ezési és Ĺizemelteté si ĺsazsato
11/48
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Az e-ma1l kommunikáció, és web forgalom ellenőľzése adatkezelésľe vonatkozó
érdekmérl egel é si dokumentu mot az I . számű mel l éklet tartalmazza.

Az elektromos járművek alkalmazáson keŕesztüli üzemeltetése - helymeghatźrozás
adatkezelésre vonatkozó érdekmérlegelési dokumentumot a Z.szźĺmu melléklet tarta|mazza

A paľkolóőr munkavállalók helyzetének nyomonkövetéséľe vonatkozó érdekmérlegelési
dokumentu mot a 3 . szttmí mell ékl et tartalmazza.

A Munkavállalók személyes adatainak adatmentésére és archivćiźnźra vonatkozó
érdękméľl egel é si dokumentumot a 4 . számu mellékl et tartalmazza.

vl.z. Állás p őłly őlzatr a j elen t kező k ad atain a k kez elése

- Az adatkezelós ľłivĺd leíľása: Az Adatkezelő jelen adatkezelési eljárásban a hozzźt
munkavállalónak jelentkező személyek jelentkezéshez és a munkakori megfelelőségéhez
szükséges adatokat kezeli.

- 
^z 

adatkezelés cétja: Äz adatkezelés célja a jelentkező áIta| célzott ä|láspäIyázat
elbíľálása, il letve a j elentkezővel való kapcsolattar1ás'

- az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzźýárulása'

- kezelt adatok kłiľe: a jelentkező személyes adatai'.

o jelentkező neve;

o születési hely;

o születési idő;

. anyja születési neve;

. lakóhely;

o tartozkodási hely;

o eléĺhetőségi adatok: telefonszám, e-mai1 cím;
Aktualizáláséĺ1 felelős:

szeruezési és ĺizemeltetési isazeató
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alkalmazáson
keresztüli
Ĺizemeltetése
helyrneghattttozíts

jogos érdeke
(GDRP 6.

cikk l.fpont)

az adatkezelő
vezetősége.

Adott
állapot

napl Parkolásüzemeltętési
szervęzet vezetése

Parkolóőr
munkavállalók
helyzetének nyomon
kovetése

Munkaszervezési
cél az utcai
beľendezések
ellenőrzése

Az
Adatkezę1ó
iogos érdeke
(GDRP 6.

cikk l.fpont)

korlát1an Informatikai osztály
munkavállalói;
Adatkezelő
vezetősége; Szeľvęzési
és üzemeltetési
igazgato; Időszakosan
ki'ilső informatikai
szolgáltató'

Munkavállalók
személyes adatainak
adatmentése és
aľchiválása

Informatikai
katasztrófa
elkeriilésének
céljábó1.

Az
Adatkezelő
jogos érdeke
(GDRP 6.

cikk l.fpont)
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o végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya;

o az adatkezelő által nem igényelt, de az érintett által megadott bármely további
személyes adat;

. a felvételi folyamat során a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.

adatkezelés időtartama az túláspźiyźlzat elbírálásának végéig, az e|bírtłItnt kovetően csak
a jelentkező kifejezett' egyértelmĺĺ és onkéntes, írásbeli hozztĺjárulźlsa, de csak akkor, ha
annak megőrzésére ajogszabály okkal összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében
szükség van.

adatkezelé st v égző munkaköľök:

o munkaügyi csopoľtvezető;

o iľatkezelők;

. az álláspályźnatot indító szewezett egység vezető

vI.3. Ügyfélszolgálatľa telefonáló Éľintettek beszélgetésének rtigzítése

- Az adatkezelés ľövid leíľása: Az Ldatkezelő az ügyfelszolgálati telefonszámokon zajló
beszélgetéseket rogziti és kezeĺi minőségbiztosítási célból, valamint hogy a
jogszabáIyoknak megfeleĘen, és az egyes szeľződéshez kapcsolódó teljesítések igényeit
igazolja.

- az adatkezelés cólja: Az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett telefonhívások
rogzitése, A jogi kotelezettség teljesítése céljából, (Fgytv. 17lB s (3) bekezdés), azÉľintett
által tett telefonos bejelentések' szerződés kezdeményezések, vagy szerződéshez
kapcsolódó feladatok teljesítésének céljából' valamint minőségbiztosítási célból.

- az adatkezelés jogalapja. Az Érintett źńtal kezdeményezett szerzőđéskotés, Vagy
teljesítése (GDPR 6. cikk 1'b), valamint jogi kotelezettség teljesítése (GDPR 6 cikk 1'c.
pont, és a 1997 ' évi CLV. torvény a fogyasztóvédelemről alapján.), valamint az Äđatkezelő
jogos éľdeke a|apjźĺna minőségbiztosítási célból (GDPR 6.cikk 1'f. pont)

- kezelt adatok köľe: Az ügyfélszolgálati telefonszámokon beéľkező és kimenő hívások
telj e s hang any aga, valamint azok azonosító kódj a'

- adatkezelés ĺdőtartama: Az adatokat a keletkezésüktől sztlmitott 5 teljes évig tárolja,
majd a rákovetkező év elején megsemmisíti.

- adatkezelést végző munkakłirtik: szervezési és üzemeltetesi igazgatő, az adatkezelo
vezetősége.

A hangrögzítésre vonatkozó éľdekmérlegelési dokumentumot a 5.számu melléklet
tarlalmazza.

VI.4. Bérlőkkel kapcsolatos adatok kezelése

- Äz ađatkeze|és ľövid leíľása: Az Adatkezelő minden olyan személyes adatot kezel, amely
a jogszabalyi előírások alapján szükséges az ingatlan bérlemények bérbead ásához, azok
menedzselé séhez és karbantartástłhoz.

- 
^z 

adatkezelés célja' lakás- és ngm lakás céljźra szolgáló helyiségek bérbeadása,
mendezselése;

Aktuďizáláséľt felelős:
szen'ezési és Ĺizernelteté si isazsaĹo
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- az adatkezelés jogalapja: Az Erintett által' kezdeményezett szerződéskötés, Vagy
teljesítése, valamint jogi kotelezettség teljesítése. (GDPR 6' cikk l.b és c. pont), a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkoľmányzat, a lakásokról és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségekről szóló 32l20IŻ GX. 24') önkormźnyzati rendelete (V' fejezet
Adatkezelési szabályok 69. $ (1)-(3) bekezdés); és a Ż0L7. évi LIII. torvény a pénzmosás
és a terľoĺizmus ťlnanszirozäsa megelőzéséľől és megakadályozásárol jogszabályi
kornyezet alapjźn.

- kezelt adatok köľe: bérlók, béľlőtársak, családtagok, egyÚttkoltozők személyes adatai:

o név,

o születési név;

o sztiletési hely,

o születési idő;

o anyja születési neve;

. lakóhely;

o elérhetőségi adatok (teleťonszám, e-mail cím);

. személyazonosító okmány összes adata és képe;

o lakcímet igazolő hatósági igazolvźny osszes adata és képe;

o adoazonosító jeĺ;

o jovedelmi adatok;

. egészségrigyiadatok;

. a pénzmosás és terrorizmus ťlnanszirozás megelőzési és megakadályozási
ťoľmanyo mtatvány aďatai.

o az adatkezelő által nem igényelt' de az éľintett által megadott bármely további
személyes adat.

- adatkezelés időtaľtama: a bérleti jogviszony, illetve a bérleti jogviszonyból eredő
kovetelés megszűnését kovető tíz (10) év;

- adatkezelést végző munkaktiľök.

o lakás- és helyiség gazđálkodźlsi irodavezető'

o szerződéskotők;

. helyiséggazdá1kodók'

o kezelési ügyintézők;

. tulajdonosi ügyintézők;

o bér1eményellenőrzési csoportvezető;

o jogtanácsos;

o jogi asszisztens;

AktLralizálásért ĺele1ős :

szen'ezési és iizerneltetési isazsató
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o A Vagyonkezelő által megbizott külső Szakértői adatfeldolgozó (iogi,
ingatlankozvetítői_becslői, koveteléskezelo, stb.) Az adott adatfeldolgozó neve és
elérhetősége megtekinthető a Vagyonkezelő honlapján.

VI.5. Parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos adatok kezelése

- Az adatkezelés ľtivĺd leírása: Az Adatkezelő jelen adatkezelésével a jogszabályi
előírások alapjtn bérbe adja, parkolási engedélyeket állít ki, és ellenőrzi a Budapest
Főváros X. kenilet onkoľmányzati paľkoló területeit.

- az adatkezelés célja: váľakozási hozzájárultłsok kiadása, jogosulatlan parkolási
esemény miatt kiszabott váľakozźĺsidij-, illetve pőtdíjtartozás behajtása;

- Lz adatkezelés jogalapj a'' Az Éľintett által kezdeményezett szerződéskötés, vagy
teljesítése' valamint jogi kotelezettség teljesítése. (GDPR 6' cikk l'b és c. pont)" a
Budapest Főváľos kozigazgatási teruletén a jźrmuveĺ vźlrakozás rendjének egységes
kialakításáról, a vźĺakozźls dl1árő| és az Ĺizemképtelen járművek tárolásának
szabźůyozźtsáról szóló 30lŻ010' (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet; és a Budapest Főváros X.
kenilet Kóbányai Önkormányzat kozigazgattni tertiletén a jármúvel várakozźĺs
ľendjéről szoto 2912013. (uI. 2.) onkormźnyzati rendelet, a 2000. évi C. törvény a
számvitelről, és a 1995. évi LXu torvény a koziratokľól' a közlevéltárakról és a
magánlevéItári any ag védelméről j ogszabályi kornyezet alapjtln'

- kezelt adatok köľe: várakozźłsihozztĺjźĺrulást igénylők, illetve vtłrakozásihozzźljtlrulźĺssa|
rendęlkezők, valamint jogosulatlan parkolási eseményt megvalósító jármtĺ tulajdonosának
személyes adatai'.

o név,

o születési név;

o születési hely;

o sztiletési idő;

o anyja születési neve;

o gyeľmek neve;

. lakóhely;

o telefonszám;

o e-mail cím;

o ťorgalmi ľendszám;

o järmutípusa;

o jźłrmu gyártmźłnya;

o jármúossztömege;

o jármu kornyezetvédelmi kategőritlja;

o infoľmáció a jźĺrmuvel kapcsolatos adotartozásrol Budapest Főváros X. kenilet
Kőbányai onkormán y zat r észér ól.

adatkezelés időtaľtama :

Aktrralizáláséľt felelős :
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o a VárakozćĺsihozzźĄárulás érvényességi idejét kovető 10 év;

o a jogosulatlan paľkolási esemény miatt kiszabott várakozźxidij-, illetve pótdíjtartozás
rendezéséig; Vagy rendezésétől, vagy eléVüléSétől számitott 10 év.

adatkezelé st v égző m unkakti ľii k:

o parkolásüzemeltetési iĺodavezető,

. ügyfélszolgálati vezető;

. ügyfélszolgá1ati előadók;

o pénztáľos;

o A Vagyonkezelő tłltal megbízott külső szakértői adatfeldolgozó (iogi'
ingatlankozvetítői-becslői, koveteléskeze|o, stb.) Az adott adatfeldolgozó neve és

elérhetősége megtekinthető a Vagyonkezelő honlapj án.

Jelen adatkezelésben, az Äđatkezelő jogosult a fizetési hátralékkal rendelkező Érintettek
személyes adatainak fělhaszntiźlsával, a bírósági eljźlráshoz szükséges mértékben, és a
hatályos jogszabźúyoknak megfelelően" további információkat igényelni a
B elügyminisztéľium kozponti adatbtlzisźhő|.

VI.6. Ingatlan adásvétellel kapcsolatos adatok kezelése

- az adatkezelés rłivid leíľása: Az Adatkezelő jelen adatkezelésében a Budapest Főváros X.
kenilet Kőbányai onkormányzat ältal kijelolt ingatlanok, vagy a saját tulajdonában lévő
ingatlanok adásvételével kapcsolatos ügyintézéshez és jogszabályi megfelelőséghez
szükséges adatkezelést v égzi.

_ az adatkezelés célja: ingatlanok elidegenítése és a részletfizetéssel elidegenített
ingatlanokkal kapcsolatos vételáĺhátralék kezelé se ;

- az adatkezelés jogalapja: Az Érintett źůtal kezdeményezett szeľződéskotés' vagy
teljesítése, valamint jogi kotelezettség teljesítése. (GDPR 6. cikk l.b és c. pont), és a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVil. törvény; az lngatlan-nyilvántartásről sz(:lő 1997.
évi CXLI. torvény; és a Budapest Főváros X' kerulet Kőbányai onkormányzat' a
lakásokról és a nem lakás céljära szolgáló helyiségekről szóló 32lŻ012 (IX 24 )
o nkormányzati rendel ete (V. fej eze t) jo gszab ál yi kornyez et alapj än.

- kezelt adatok kiiľe: vevők személyes adatai.

o név'

o születési név;

o születési hely;

o születési idő;

o anyja születési neve;

. 1akóhely;

. személyazonosító okmány megnevezése és száma;

16i48Aktrralizáláséľt fe1elős :
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o lakcímet igazolo hatósági igazolvźny szama;

o adoazonosítójel;

o bankszámla száma;

o értékbecslés szoveges és képi adatai

o a jogszabźúy źútal meghatärozott Vételár kedvezményhez megadott egyéb, személyes
adatok.

- adatkezelés időtaľtama: nem selejtezheto iratok' adatok miatt korlátlan;

- adatkez e|ést végző munkakłiľłik:

o ingatlanügyi iľodavezetó;

o ingatlanügyi előadó;

o ingatlanü gyi adatrogzito;

o vételárhátľalék kezęlo igyintézo;

. a felettes onkoľmányzati szerv ingatlanügyekkel foglalkozó alkalmazottja,
önkormányzat képviselő testtilet taĄai, egyéb megbízott szakértői kozreműkodő.

o A Vagyonkezelő tital megbízott külső szakértői adatfeldolgozó 0ogi,
ingatlanközvetítői-becslói, koveteléskezelő, stb.) Az adott adatfeldolgozó neve és
elérhetősége megtekinthető a Vagyonkezelő honlapján.

VI.7. Sajáto és kezelt ingatlanok vagyonvédelme - kameľával

- az adatkezelés riivid leíľása: Az Adatkezelő jelen adatkezelésében az źitala kezelt
épületekben elhelyezett videókamerás felvételeket rogziti és tárolja a jogszabályoknak
megfelelő módon.

- az adatkezelés célja: A saját, és kezelt ingatlanok vagyonvédelme - A megfigyelésnek és a
képfelvételek rogzítésének a céI1a az ingatlanok teruletén tartózkodó személyek életének,
testi épségének, valamint az ingatlanok teruletén tartózkodó személyek, tovÍhbá az
ingatlanok, és az iĺgatlanokon talźihatő vagyontárgyak védelme' Ennek keľetében cél a
jogsértések észlelése, az elkovető tettenérése, a jogsétő cselekmények megelőzése,
továbbtĺ, hogy ezekkel osszefuggésben bizonyítékként kerĹiljenek hatósági eljáľás
keretében felhasználásľa.

- az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos éľdeke. (GDPR 6. cikk 1.f pont)

Ą Vagyonkezelő alkalmazottai, és a kamerával megfigyelt teniletre érkező egyéb
Erintettek az elektronikus téĺfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésľől írásbe1i
tźi1ékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszeľ alka|mazásárőI a tenileten
megjelenni kívánó haĺmadik személyek részére jól lźlthata helyen, jól olvashatóan,
tźi1ékozódtłst elősegítő módon, ismertetót kell kihelyezni. Az ismer1ető szovegét jelen
szab źúy zat 6'számu mell éklete tarIalmazza.

- kezelt adatok kiiľe: A Kőbányai Vagyonkeze|ő Zrt. saját tulajdonú ingatlanjain és az
źůtalakezelt ingatlanokon az épületen beluli' illetve az épületen kíVüli (telephelyen belüli)
mozgás megÍigyelése elektľonikus megfigyelő ľendszeľrel (kameĺákkal) torténik" mely
soľán személyes adatokat tartalmazo képťelvételek készulnek' A kamerarendszert a

Aktrralizálásért fe1elős :

szervezési és Ĺizemeltetési isazgató
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. múkodteti, a biztonsági ťeladatokat ellátó adatfeldolgozó
kizźr őlag az élőkép et lźltj a, a t áro lt ad ato kho z ho zztl feré s e ni n c s.

- adatkezelés időtaľtama: 3 munkanap' incidens esetén 30 nap, va1y az Adatkezelő jogos
érdekének megszűnéséig. (Pl' Belső fegyelmi eljárás \ezźlrtáig, rendőrségi eljárás
megszűnéséig.. ' stb.)

- adatkezelést végző munkakłiľłik:

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére, a kamerák źLltal készitett és

táľolásra kerult felvételek visszanézésére, illetve a kameräk ältal készített és tárolásra
kerult felvételek mentéséľe kizärő|ag az alíhbi személyek jogosultak:

- vezérigazgatő

- általános v ezérigazgató-helyettes

- kezelési igazgatő

- szervezési irodavezető

- informatikai csoport v ezető

- kezelési csoportvezető

- Az adatbiztonságĺ ĺntózkedések

- A képfelvételek megtekintéséĺe és visszanézésére szolgáló monitor úgy kenil
elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása a|att azokat a jogosultsági koron kívül
más személy ne láthassa.

- A megfigyelést és a ttrolt képfelvételek visszanézését kizárőIag a jogsértő
cselekmények kiszűľése, az azok megszuntetéséhez szükséges intézkedések
kezdeményezése céljtlból figyelhetik. A kamerák źůtal sugćtrzott képekĺől a kozponti
felvevő egységen kívül más eszkozzel ťelvételt készíteni nęm lehet.

- A tárolt képfelvételekhez torténő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként
történhet, hogy az adatkeze|ő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek
visszanézését és a képfelvételekľől készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság
indokának megszűnése esetén a tźrolt képfelvételekhez történő hozzźférést
haladéktalanul meg kell szuntetni.

- A rÖgzító készülékben elkulonített merevlemezről fut az operációs rendszer és a
ľogzítésľe kerult ťelvételek' A felvételekről külon biztonsági másolat nem készül.

- Jogsértő cselekmény észlelését kovetően a cselekményľől készült felvétel tárolása és

a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezđeményezése felől intézkedni kell,
egyben tźtjékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményrőlképťelvétel kéSZLilt'

A kamerás megÍigyeléshez tartozo adatkezelési tźLjékoztatőt a 6sztłmú melléklet, aZ

érdekmérlegelési dokumentumot a 7. szám'b melléklet tartalmazza.

Az érintett ingatlanokat, és a kamerák részletes adatait, jelen szabźúyzat 8. melléklete
tartalmazza.

VI.8. Sajáto és kezelt ĺngatlanok vagyonvédelme - beléptetőľendszeľľel

- az adatkezelés ľiivid leírása: Az Adatkezelő jelen adatkezelésébęn az álta\a kezelt
épületekben elhelyezett beléptető rendszer źital keletkezett adatokat rogziti és tárolja a
jo gszab ályoknak megťel elő módon.

Aktrralizáláséľt felelős:
szen ezési és Ĺizerneltetési izazsatő
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- az adatkezelés céIja:

A helyszínen taĺtózkodó éľintettek testi épségének, és a vagyonvédelęm biztosítása, és
munkavégzés időtartalmának szúľópróba szenĺ ellęnőľzése céljából.

- az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapj a az Ädatkezelő jogos érdeke. (GDPR 6. cikk 1 f pont)

A Vagyonkezelő alkalmazottai vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban
ál1ó személyek aZ elektronikus beléptető rendszerľel végzett adatkezelésről íľásbeli
ttĺj éko ztat ást kap nak.

Az elektronikus beléptető rendszer alkalmazásźlrol a tenileten megjelenni kívánó
személyek részére jól látható helyen, jól olvashatőan, ttljékozodást elősegítő módon'
ismertętót kell kihelyezni. Äz ismertető szovegét és az érdekméľlegelési dokumentumot
jelen Szabályzat9' és 10. számís melléklete tarLalmazza.

- kezelt adatok kiire: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. saját tulajdonú ingatlanjźĺban (1107
Budapest, Ceglédi utca 30.) hasznći elektronikus beléptető ĺendszert. Ezek információit: a
be- és kilépés pontos dźĺtumát és idejét, valamint a be- kilépőktłrtya azonositojtlt rogzíti. A
beléptető rendszert a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. miĺkodteti. A biztonsági feladatokkal
megbízott adatfeldolgozo a papíĺon rogzitett információkhoz feľ hozzá.

- adatkezelés időtaľtama: Az adatokat, amennyiben nem történik incidens bejelentése' 45
munkanap elteltével torlésre kenil. Incidens bejelentése esetén az adatkęzelő további 30
napig, vagy az adott ľendőrségi, vagy bírósági eljtĺrás befejezéséig tárolhatja.

- adatkezelést végző munkakiiľök:

A beléptető ľendszer adatainak megtekintesére j ogosultak'

- vezérigazgatő

- általános v ezérigazgató-helyettes

- szervezési és üzemeltetési igazgató

_ Az adatbiztonsági ĺntézkedések

- A, igy kezelt adatok tárolása titkosított'

vr.q. Általános Adatmentés és Aľchiválás

- az adatkezelés rtivid leíľása: Az Adatkezelő jelen adatkezelésében az á|talakezelt osszes
szerveren tárolt informatikai adatot menti és archiválja.

- az adatkezelés célja: Az Adatkezelő az adatmentéssel és archiválássa| a részbeni' vagy
egy teljes infoľmatikai katasztrófa és adatvesztés elhárítására készül fel'

- az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos éĺdeke (GDRP 6. cikk 1'f pont)

- kezelt adatok kiiľe: Minden az Ldatkezelő szerverén talźihato információt éľinti, mivel az
Adatkezeló a mentési archiválási eljárźsát, a lehető leggyorsabb visszaállítási időablak
érdekében, úgy alakította ki, hogy a komplett virtuális rétegről készíti el a mentését és
archiváĺástłt, igy azt tovább szegmentálni az informatikai mentésen beltil nem lehetséges.

- adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartalma korlátlan, mivel mentésre kenilnek
olyan más pontokban részletezett adatkezelesi ťolyamatok, melynek megőrzési ideje

Aktuďizálásért felelős:
szervęzési és iizerrrelteté si ĺgazgaÍo
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koľlátlan, így egy bármikor bekovetkező infoľmatikai katasztrófa esetén, is kotelezőe
megőrizendő és visszaál1ítandó'

- adatkezelést végző munkaktiľtik: Informatikai osztály munkavállalói; Adatkezelő vezetősége;
Szervezési és üzemeltętésiigazgato; Időszakosan külső informatikai szolgáltató.

Az általźnos adatmentésre és archivźilásra vonatkozó érdekméľlegelési dokumentumot a
1 1.számú melléklet tartalmazza.

vI.10. Nem az Adatkezelő munkavállalójaként Eľintett email kommunikációjának,
valamint háiőzati foľgalmĺ{nak táľolása és ellenőrzése adatkezelés

- az adatkezelés rövid leíľása: Az Adatkezęlo ajogszabályi megfelelőség, és jogos érdeke
miatt ellenorzi az źitala biztosított email és htllőzati ťoľgalom taftalmát, informatikai
naplók és logok táľolása segítségével.

- az adatkezelés célja: Az Ad,atkezelő és az Éľintett kozotti emailes kommunikáció
biztosítása, annak ttrolásával és ellenőrzésével, valamint az Erintett źita| az Adatkezelő
hźłlőzatán keresztül zajlo forgalom tárolása és ellenőrzése céljából.

- az adatkezelés jogalapja: Amennyiben azF;rintett és emailt kĹild, vagy bármilyen más
adatkezelési eljárásában az Adatkezelő számára megadja az emaĺ| címét, valamint az
Adatkezelő által kialakított informatikai htłlozatot hasznĺúja az internet' Vagy más zźltt
hźúőzat eléĺése céljából, úgy ráutalő magatartźsttva| ,llozztĄáru| hogy az Ädatkezelő az
emaileket' valamint a htiozati foľgalom naplóit, ,az Erintett további írásos visszavonásig
táĺolja. Ez alapjtnjelen adatkezelés jogalapja azErintetthozzźĺjtlrulása (GDPR 6. cikk 1.a.

pont)

Amennyiben azBrintett email kommunikácioja azBrintett tlta|kezdeményezett szerződés
kÓtésére vagy mär meglévő szeľződés teĘesítéséhez kapcsolódik, úgy az adatkęzelé,s
jogalapja a szerzodéskotés kezdeményezése vagy teljesítéséhez szükséges (GDRP 6.cikk
1 b.)

Amennyiben azBrintętt email kommunikäciőja jogszabtúyi előíráshoz kapcsolódik, ugy az
adatkezelés jogalapja az Ldatkezelő jogszabályi megfelelőségének biztosítása (GDPR 6.

cikk 1.c. pont)

Amennyibeĺ az Erintett email kommunikácioja vagy hźiozati forgalma az Adatkezelő
jogos érdekét Sérti (pl: törvénybe titkoző cselekedet, illegális tartalom stb.) úgy az
adattároltĺs jogalapja az Ldatkezelő jogos éľdeke (GDPR 6' cikk f' pont)' Ez esetben jelen
dokumentum 01.számú mellékleteként került becsatolásľa az F;mall és hźúőzati ťorgalom
tár olt.sźnak és ellenőrzésének érdekméĺlegelési dokumentuma'

AzErintettek figyelmét ťelhívjuk' hogy jelen adatkezelésben keletkęzett adatokról mentés
és archiválást végez az adatkezelo, melytől kezdődően a, A|talźrnos adatmentés és
aľchiválás pontban ľögzítettek az irźlnyadőak a mźtr így duplikált adatokľa' Amennyiben
jelen adatkezelés jogalapja az Érintett hozztłjźlrulźlsa, úgy az Erintett kérheti az emaíljei
vagy webforgalmi naplőjźnak torlését, ez biztonsági okból a torlést megelózően annak
azonnall ellenőrzését is magával vonhatj a, valamint a kéľést az Adatkezelő a jelen
adatkezelést végző kornyezetbó1 tudja csak végľehajtani, a mentési/archiválási rendszerből
nem.

- kezelt adatok ktire: Az Adatkezelő email címeire küldott emailek, naptárbejegyzések,
todok' egyéb küldott objektumok kore, valamint az Ldatkezelő informatikaĺ há'Iozatán
v égzett hźiő zati foľgalo m nap lój a.

Aktilalizáláséľt fele1ős:
szervezési és Ĺizemelteté si isazsaIő
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adatkezelés időtartama: Az adatokat a keletkezésüktől az Erintett hozzttjĺlrulźłsának
visszavonásáig, vagy az egyéb felsorolt jogalap megszűnéséig tároljuk'

adatkezelést végző munkaktiľiik: szervezési és üzemeltetési igazgatő, az adatkeze|ó
vezetősége és az informatikai oszttiy dolgozói.

VII. SZEMELYES ADATOK FELDOLGOZASA STATISZTIKAI CELRA
A kotelező adatkezelés keľetében kezelt személyes adatokat _ ha jogszabáIy ettől eltéľően
nem rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból' egyedi azonosításra
alkalmas módon átveheti' és torvényben meghatározottak szeľint kezelheti.

A statisztikai cé|ra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik _ csak statisztikai célľa kezelhetők. A személyes ađatok statisztikai célľa
to rténő kez e l é s é n ek ĺé sz l et e s szab źĺly ait kü l on j o gszab ály hatźlr o zza me g.

VIII. ADATFELDoLGoZÁS ns rĺłmĺADIK ľÉĺ' Ár-rłLI ADATIIozzÁľnnľs
Az Adatkezelő, a Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai Önkormányzat 100%_os
tulajdonában van, és az álta|a előírt célok és jogszabályi rendeletek aLapjźn végzi
tevékenységét és adatkezeléseit. Az Adatkezelő adatkezelési eljárásai és informatikai
rendszere fuggetlen a Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai onkoľmányzatźńől, és az źĺltala
kezelt adatokhoz, a Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai onkormányzata csak írásos kéľés
benyújtását követően fér hozzá, valamint az aďatkezelési eljárások kidolgoztsźlban nem vett
részt, ezért az Ldatkezelő nem tekinti magtt közos adatkezelőnek vele. Azonban felhívja az
Érintettek ťrgyelmét, hogy a Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai onkormányzat íiásos
információkérését kovetően az Ldatkezelőnek a kért információt jogszabályi kotelezettsége
źLtadni, amennyibenezzel ellentétesen nem rendelkezik más, magasabb rendű jogszabály.

Az Adatkezelő jogosult AdatfeldolgozőkaÍ hasznźini részfeladatok ellátására. Az
adatfeldolgozók listáját, azok tevékenységét, és az áIta\uk elérhető adattípusok listáját jelen
szabtiyzat 12. számu melléklete tartalmazza'

IX. AUToMATIZÁLT ADATFELDOLGOZÁSSAL HoZoTT noľľÉs ns
PRoFILALKoTÁs

Az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés, kizźrőlag automatizált
adatfeldolgozással torténő meghozataláľa csak akkoľ kerülhet sor, ha a dontést

- valamely szerződés megkotése vagy teljesítése során haztźtk, feltéve, hogy azt az
érintett kezdemény ezte, v agy

- olyan torvény teszi lehetővé, amely az &intettjogos érdekeit biztosító intézkedéseket
is megállapítja.

Az adatkezęlo az érintett kérelméĺe tĄékoztatást ad az automatizalt adatfeldolgozással hozott
dontés soľán alkalmazotÍ módszerről és annak lényegéről' Az érintett jogosult arra, hogy
á1láspontj át kifejtse.

Az Adatkezelő nem végez automatizált dtintésh ozata|t.

Az Ldatkezelő pľofilalkotási tevékenységet végez, mely során a béľbeadási, és parkolási
engedély kiadäsához kapcsolódó visszamenőleges fizetési adatokat elemzi, valamint a
jogszabźńyban meghatttrozottak a|apján akoztartozásmentességet ellenőľzi.

A profilalkotás nem automatizźút'

Aktrrďizálásért felelős:
szen'ezési és üzelneltetési igazgató

Żll18



ADATKEZELE SI SZABALY Z ATKőbányai Y aw onkezelő Zrt.
Kiadás ďáturna: z0 I8'IŻ.I'7 4. kiadás

Az adatkezelo az érintett kéľelmére tźĄékoztatäst ad a pľofrlalkotás során alkalmazott
módszerről és annak lónyegéről' Lz érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse, az
Adatkezelőtől dontésónek megvá|toztatäsźlt kétje' Az Adatkezelő a dontését ilyen esetben
koteles újľa méľlegelni, hogy mindenben megfelelt az áItala meghatźĺozott feltételeknek és
j ogszabályi előírásoknak.

x. nnrľľETTEK JOGAI ns ÉnvnľvnsÍľnsÜx
Az alźłbbi ťejezet bemutatja az Erĺntettek jogait" valamint részletezi azok érvényesítésének
lehetőségeit. Alapszabály, hogy az Erintett' bármelyik jogával csak olyan mértékig élhet,
mely más Erintett jogait nem sérli. Az Erintett bármely jogérvényesítését írásban (email,
postai levél, helyszini jegyzőkonyv) kérhet az Ađatkezelő báľmelyik alkalmazottjźtolvagy az
Adatkezelő megbízásából tevékenykedő báľmely ađatfeĺdolgozőtőI, de a folyamat
felgyorsítása éľdekében javasolt a XIII fejezetben megjelolt személyt megkeresni Az Erintett
kérelmére az Ädatkezelő kotelezően válaszol' elsődlegesen abban a foĺmátumban, ahogy a
kéľelem beéĺkezett' (p1': postai úton jott- postai úton szükséges a vá|aszt is elkuldeni.) A
válasznak minden esetben tartalmaznia kell a kérelem elbíľálásának eľedményét és,

amennyiben az elutasító, annak részletes indoklását, valamint a kérelem alapján elvégzett
vagy tervbe Vett lépéseket is. Amennyiben olyan jovőbeli lépések megtétele szükséges, mely
azBrintettre is hatással van, pl.: adatok törlése, úgy azok hattlridĄe't is kotelező feltűntetni'

Átlátnató eljńľás joga

Az Érintett megismeľheti az őt érintő személyes adatok tárolásának, kezelésének,
felđolgozásának ěliárásait, tźĺjékoztatást kaphat az adatkezelésről teljes koriíen, más Éľintett
jogainak csorbítása nélkül. Ezen jogäval az Eľintett, már az adatkezelés megkezdését
megelőzően élhet, az Adatkezelő nyilvánosan elérhető Adatkezelés
TźýékoztatőjánaWszabźtlyzatnak megismeĺésével, valamint további tźi1ékoztattlst kérhet a XIII'
pontban meghatttr ozott személýől.

Betekintéshez való jog

Az Érintett betekinthet arolavezetett személyes adatokat tartalmaző nyilvántartásokba, előre
egyeztetve az Ldatkezelővel" más Érintett jogainak csorbítása nélkül.

Másolatkéľés joga
Az éĺintett kérheti a ro|a gýjtott és nem feldolgozott adatok másolatát. Az Adatkezelo az
Érintettľőlgytijtott adatok másolati példányát, azBrłrt'ettkéľésére kötelezően źĺaĄa, azonban
a további szarmaztatott adatok másolati pé|dányźnak átadása az Adatkezelő saját dÔntése. Az
Érintett az ismétlődő másolatkéréseivel az Ldatkezelő számára nem okozhat indokolatlan
koltséget, amennyiben mégis, űgy az Adatkezelő a valós kozvetlen költségek megtérítésére
kérheti azBrintettet, de a kérés teljesítése alapesetben ingyenes' A kérést az Ldatkezelőnek
o1yan formában kellteljesítenie" ahogy azt megkapta. (Pl' ha postai úton, akkor postai" ha
elektronikusan akkor elektľonikusan) A teljesítésben az infoľmációknak azErirú"ett szämära
konnyen olvashatónak, széles koľben elterjedt megoldásokkal feldolgozhatónak kell lennie

Adatkezelés koľlátozásának j oga

AzBrintett, az Ädatkezelővel ťolytatott jogvitája esetén' kérheti az adatkezelés koľlátozásáľ. az
Adatkezelőtől, más Erintett jogainak csorbítása nélkÚl. Ebben az esetben az Ldatkęzeló
zarolja azBrintett írásos kérelmében meghatarozott adatait. Az Adatkezelő a zärolást
követően semmilyen módosítást nem végez a zárolt adatokon. A jogvita lęzárźĺsźlt kovetően"
az adatkezelés a jogvitát eldontő határozatban ťoglaltaknak megfelelően folytatódik, vagy
megszuntetésre kerul.

Aktualizálásét felelős:
szen ezési és Ĺizerneltetési isazeató
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Adatkezelés tiltakozásának j oga

AzBrintett, az Ädatkezelónéltiltakozhat az őt erintő adatkezelés bármelyik része, vagy egész
ellen. Ilyen esetben az Lđatkezelőnek kotelező megvizsgálnia a megjelolt adatkezelés
jogszerűségét, és amennyiben atiltakozást jogosnak ítéli, az adatkezelést haladéktalanul
befejezni.

Pľofilalkotás eljáľásának megismeľéshez joga

Amennyiben az Adatkezelo végez ilyen tevékenységet az adataivaI, azÉrintett kérheti az
Adatkezelőtől, a proťrlalkotási eljáľási módszereinek megismerését' Ilyen esetben az
Adatkezelőnek kotelező tźljékoztatás adnia azokről a szempontrendszerekről, mely alapján a
proťrl létľehozása zajllk.

Automatikus diintéshozatali eljárás megĺsmeľésének joga

Amennyiben az Ldatkezelő végez ilyen tevékenységet az ad,ataiva|, azBrintett' kéľheti azon
szempont rendszeĺek megismerését, melyek alapjánazautomatikus dontéshozatali eljárás
műkodik'

Automatikus dtintéshozatali eljáľás megtámadásáhozo teľmészetes személyű
döntéshozóhoz foľdulás joga

Amennyiben az Ad'atkezelő végez ilyen tevékenységet az adataival, azBrintett
megtámadhatja az automatikus dontéshozatali eljárás eredményét. Ilyen esetben az
Adatkezelőnél kotelező, hogy az adott eljárást egy kozremĺíkodő természetes személy újra
megvizsgálja, felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredménye lehet az erędęti eljárás eľedményével
megegyező is.

Adathoľdozhatósághoz valőjog: Az Érintett jogosult, a tőĺe begyűjtott személyes adatokľól
másolatot kéľni, anélkül, hogy ezzel akadtiyozná az Adatkezelő munkźiźLt. Az így kapott
adatoknak az Érintett szamara, hozzéférhetőnek, olvashatónak, áftalános ótiĺrassal
ťeldolgozhatónak kell lennie.

Adatok törlésének joga

Az Érintettnek jogában ź*Il a róla szóló személyes adatok torlését kérni, amennyiben az
Adatkezelés j ogalapj a:

- az.Erintett ho zzźĄtlruIáSa' Vagy

- olyan Éľintett tútal kezdeményezett szerződés teljesítése, mely szerződés végül nem jott
létre, vagy létrejott, de már teljesült,

és mindegyik esetben nincs más jogalap az Ädatkezeléshez.

Amennyib e n az Lđatkezelés j ogalapj a:

- Jogszabályi előírás,

- Adatkezelő jogos érdeke,

- Kozhatalmi vagy kozérdekű jogosítvány ellátása,

- Érintett létfontosságú érdekén alapul,

űgy azÉrintettre vonatkozó személyes adatok torlésére nincs lehetőség.

T ájékoztatás h oz való j o g

Aktualizálásért fęlelős:
szervezési és ĺizemeltetési isazs:ato
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Az érintettek adataik kezeléséről tźĄékoztatźlst kérhetnek. Lz Erintett felé az elsődleges
tźljékoztatäsi eszkoz az Adatkezelési tĄékoztato, valamirlt, az érintett az adatvédelmi
fel elő stől kérhet tźtj éko ztatźst.

Az Adatkezelőnek toľekednie kell aľra, hogy az éľintettek az adatkezelést megelózóen
kapj anak ttĄéko ztatĺĺst az adatkezelé s ľészl eteiľől.

Az éľintett kéľelmére az Adatkezelő koteles tájékoztatást adni az érintett tútala kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljäroI" jogalapjáról, idótartamáről, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel osszefuggő tevékenységéről, továbbá -
az érĺntett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és

cimzettjéről'

Az Adatkezeló koteles a kérelem benyújtásától számított legrovidebb idő alatt, legfeljebb
azonban harminc (30) napon belül" kozérthető formában, az érintett erľe irányuló kérelméľe
írásban megadni attljékoztatást. A tźljékoztatäs ingyenes, ha a tájékoztatásÍ kérő a folyó évben
azonos adatkorre vonatkozóan täjékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A már megťrzetett koltségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy atájékoztattls kéľése helyesbítéshezvezeilett.

Az érintett tájékoztattlsźi az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt torvény lehetővé
teszi. Az Adatkezelő koteles az érintettel a ťelvilágosítás megtagadásának indokát kozolni,
tovább á kotele s tájéko ztatni éľintettet a j o gorvo slati l ehető ségekľől.

I{elyesbítéshez való j og

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az adatkezelő helyesbítse.
Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok a\apjtn rendszeres ađatszolgtłltatás tÖrténik, az
adatkezelo szükség esetén a helyesbítésről koteles tájékoztatni az adatszolgtitatás cimzettjét,
illetve az érintett figyelmét köteles felhívni arra' hogy a helyesbítést más adatkeze|őnél is
kezdeményeznie kell'

Eľintett j ogainak érvényesítése

Amennyiben azBrintett, az adatkezelésben fennálló jogsértést észlel, úgy ťordulhatkártéÍitési
igényével kozvetlenül a területileg illetékes bíľósághoz, vagy paĺaszt nyújthat bę az ellenőrza
hatóság Q.{emzeti Adatvédelmi és Informácioszabadság Hatóság, IlŻ5 Budapest, Szilágyi
Erzsébet ťasor 22lc' tel: 391_14-00, e-mail: ugyfelszolgálat@naih.hu. web' http://naih.hu
továbbiakban: NAIH) felé. Amennyiben azBrintett a NAIH felé ťordul' úgy tudomásul veszi,
hogy a NAIH-nak nincs jogkore,, az Érintett jogainak séľelmét kompenzáló kártérítés
megállapitástra. Amennyiben az Erintett erre igényt tart, javasoljuk a vélt jogsértéssel
kap c so latb a n, az ĺlletéke s b író ság megkeresé sét vál assza.

XI. ÁLTALÁNoS ADATBIZToNSÁGI ELŐÍRÁSoK

Az adatkezelő koteles gondoskodni az ađatok biztonságáľól. Ennek érdekében meg kell tennie
a szükséges technikai és szervezési irtézkedéseket, mind az infoĺmatikai eszkozok útján
tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tźffolt ađattLllományok tekintetében'

Az adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése éĺdekében gondoskodlk az érintett
munkatársak megfelelő felkészítéséľől.

Minden kozĺeműkÖdó azźútalakezelt személyes adatokat, csakaz adott adatkezelési ťolyamat
végľehajtása céljából veheti elólnyĺthatja meg, és annak befejeztóvel azonnaĺ vissza kell
zárnĺa, vagy bezarnia a folyamatban meghatározott he|yére. A kozĺemííkodő tLltal elvégzett

Aktualizáláséľt felelős:
szen,ezési és ĺizęmelteté si íľazsató
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feladatot követően, az adott adatkezelési folyamat cé\źhoz nem kapcsolódóan, a személyes
adatok,,bongészése'' tilos.

Az adathordoző - legyen az digĺtźilis, analóg, vagy papír alapú -, nem maradhat felügyelet
nélkĺil nyilvános, vagy hozzźlféľhető helyen, és az illetéktelen személy hozzáférését meg kell
gátolni. Amennyiben papír alapú, ísgy az nem maľadhat elől, csak a munkavégzés idejéľe,
amennyiben lehetséges akkor is lefordítva. Amennyiben digitális vagy analóg, úgy biztosítani
kell, hogy a megtekintéshez használt eszközt mások nem lätjźĺk, amennyiben audio
információ is tartozik hozzíl, hallják' és azonnal zärolni kell a hozzźłférést, amennyiben a
kozremĺikodő már nem dolgoz1k az adott személyes adattal.

Minden digitálisan tárolt személyes adat hozzźférését, legalább felhasználónéwel és jelszóval
védeni sztikséges.

Minden papír a|apű személyes adatot ztrhato helyen kell tárolni . A zźr kulcsának példányait
név szerint nyilvántartani. Az eltűnt, elveszett kulcs példányokat legkésőbb a kovetkező
munkanap jelenteni kell a felettesnek.

A minden adathordozót és a személyes adatokat tároló összes alkalmazást el kell látni
jelszóval' (okostelefon SD kártya/memória' számítógép hdd/sdd password; opeĺációs
ľendszer password' alkalmazźn password)

A felhasználónevek és/vagy jelszavak megosztása tilos' még kollégákkal sem lehetséges'

Az adott digitális eszkozön tilos meggátolni az ott futó védelmi alkalmazások műkodését
(tuzfal, vírusírtó, stb )

Az adott digitális eszköz és alkalmazások ťľissítésének meggátolása tilos.

Az email forgalomra úgy kell tekinteni, mint nem biztonságos és nem titkosított
kommunikációs csatornara. Az Érintett megteheti, hogy azon keresztül megad valamilyen
személyes adatot, ha már megbizonyosodott, hogy az email cim az adott érintetthez tartozik,
azonban a kozremúkodő, csak titkosított Íileokban küldhet személyes adatokat. Helyes
gyakorlat aZ emailcím valid'źiására, (a cím ľegisztrációjakoľ egy megeľősítő email
visszaigazolása után tekinthető az e-ma1l cim azÉrintetthez tartozónak.)

Telefonos/e-mailes megkereséskor nem szemelyes adat kiadása tilos. Különleges személyes
adatok kiadása, csak azÉrintett által személyesen, írásban megjelolt módon történhet. Háľom,
mźĺr rögzitett személyes adat helyes visszakérdezése utän a éľdeklődő kompetensnek minőstil,
ezt kovetően jogosult akozremukodő, egyéb személyes adatot pontosítani. Ez alőI kivétel a
ktilonleges adatok kommunikźrci,őjára szolgáló emailcíme, melyet csak személyesen
módosíthat.

Személyes megkeľeséskor meg kell győződni a személy valódiságáról (fenyképes
igazo|vźny)' majd azt követően felvehetők, módosíthatók a rogzített adatok.

Külső tárhely szoligtiltatők hasznalata, a Vagyonkezelő vezérigazgatojtnak. vezérigazgatő-
helyettesének, vagy az adatkezeléSért felelős vezetőjének írásbeli utasítása nélkÚl tilos.

A munkavźilalő köteles az titala feltigyelt munkafolyamatban ľésztvevő alvál\aIkozóktól,
azok munkáinak befej eztével, az általuk kezeltltćrolt adtok toľléséről nyi|atkozatot bekérni'
valamint meggyőződni, hogy ahozzáférésüket megszüntették a szervezęten belul.

A kozreműkÖdők céges eszkozeiken nem hasznáIhatnak, vagy ha előre telepítve mar rajta
van' akkor nem aktiválhatnak olyan alkalmazast, amely nem a céges a|kalmazźn proťllhoz

Akfualizáláséĺt felelős :

szen'ezési és tizemeltetési isazsató
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tartozik, és hozzäťéľést kér az eszkoz kontakt (kapcsolati) adatbtlzisĺlhoz. Ilyen tiltott
alka|mazás például: Facebook, WhatsApp, Vibeľ, Skype stb.

Az adatok külső paľtnernéUkozreműkodőnél torténő tárolása esetén, kotelező ttadtlslźlľtvételi
dokumentumot, valamint a megfelelő tárolási folyamatokat igazoĺó dokumentumot bekérni.

Az adatok törlését úgy kell végrehajtani, hogy vissza ne állítható legyen a kiinduló źĺLlapot.Ez
azt jelenti, hogy az elektronikus adathordozokat, azok hasznźtlatti kovetően' leselejtezéskor
fizikailag is tonkľe kell tenni (megfurás' mágnesezés stb.) A papír alapú adathordozók
megsemmisítését daľálógéppel, iľatmegsemmisítővel, vagy égetéssel kell végľehajtani.
Amennyiben, ezen tevékenységeket, küĺső szolgtlltato végzi, kötęlező igazolástkérni az adott
tevékenység végeredményéről.

Az itt felsoľolt biztonsági ĺntézkedések mĺndegyikét kłitelező betaľtani! Ezek
elmulasztása fegyelmi, és/vagy káľtéľítésĺ eljárást vonhat maga után. Ezen
intézkedésektőlo csak a vezetőség írásos utasítása esetén téľhet el a közľeműkł'dő.

XII. TEENDŐ rľcrnENS ESZLaLESEKOR

Amennyiben bármelyik kozreműködő incidenst észlelt, vagy annak bekovetkeztét
valószínűsíti, kotelező bejelenteni a felettesének haladéktalanul, de legkésőbb a kovetkező
munkanap, valamint az adatvedelem@kvzrlhv e-mail címen' az adatvédelmi tisztviselő
részére.

Adatvédelmi incidensnek szźlmit a személyes adatok:

- illetékt eIen hozzáťérése/megtekintése
- illetéktelenheztörténő továbbítása
- azokeltűnése/toĺlése
- illetéktelenmódosítása/másolása

XIII. JOGORVOSLAT

Az érintett tźĄékoztatás, helyesbítés, torlés, tiltakozás iránti kérelmét az adatvédelmi
felelőshoz nyújthatj a be.

Vngyonkezelő adatvédelmĺ felelőse:

Légľádi Péteľ szervezési és üzemeltetési igazgatő, telefon: +36-30-689-3008o

Iegradi.peteľ@kvzľt.hu.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrÖviđebb idő alatt, legfeĘebb azonban
tizenot 30 napon belül írásban, közérthető formában koteles atájékoztatást megadni.

Az adatkezeló az éľintett adatát nem tÔrolheti, ha az adatkezelést torvény ľendelte e|. Az adat
azonban nem továbbítható az ađatátvęvo részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakoztssal,
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az ađatkezelő aZ éľintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
kovetelményeinek megszegésével másnak okozott kárt koteles megtéríti. AZ adatkezelő
mentesül a felelősség alől, ha akárt az adatkezelés korén kívul eső, e|härithatatlan ok idéztę
elő.

Ädatkezelő nem koteles megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy
sú ly o s a n g o nd at 1 an magat artásab ol szźlr mazott.

Amennyiben az érintett az adatkezelo dontésével nem éft egyet, panasszal, illetve
j ogorvoslatért a Hatós ághoz forđulhat'

26ĺ48Aktuďizálásét felelős:
szery ezési és Ĺizemeltetési igazgato
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Nemzeti Adatvéđelmi és.Infoľmációszabadság Hatóság

1024 Budapest' Szilágyi Erzsébet fasor 22lc.

http://www.naih.hu

xlv. El,I,ľľonzas
Az adatvédelemmel kapcsolatos előíľások, így külonosen a Szabźiyzat rendelkezéseinek
betartását az Ldatkezelőnél adatkezelést végzó szervezeti egységek vezetői folyamatosan
kotelesek e1lenőrizni'

Az Adatkezelőnél az adatvédelmi felelős minimum évente egyszer koteles ellenőrzést tartani.

XV. HIVATKOZOTT JOGSZABALYOK
2011. évi C)il. torvény azinformźłciós önrendelkezési jogľól és az informtrcioszabadságról

Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (W) 20161679 rendelete (GDPR)

1997. évi CLV. torvény a fogyasztóvédelemről

2017. évi LI[' torvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozíĺsa megelőzéséről és
megakadá1yozasäről

1995. évi LXVI torvény a koz:rratokĺól, a kozlevéltárakról és a magán|evéltáľi anyag
védelmérő1

2000. évi C. torvény a számvitelről

20 I 1 . évi CLXXXIX' torvény Magyarors zág helyi önkormány zatair ol

32l20I2 (09.Ż4.) onkormányzat rendelete a lakásokról és nem lakás cél1ára szolgáló
he1yiségekľő1

A Budapest Főváros közigazgatási teruletén a järmuvel várakozás ľendjének egységes
kialakításáről, a vźlrakoztls díjáró1 és az izemképtelen járművek táľolásának szabáIyozásäro|
szőlő 3012010. (u' 4 ) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai Önkoľmányzat Képviselő-testületének Ż9l2OI3. (vlľr.
2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai Önkormányzat
kö zigazgatás i t eru let é n a j źłr muv el v tłr ako ztĺs rendj érő 1

XvI. z *pÓ RENDBLKBZBSEK
A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Torvény és a Polgári TÖrvénykonyv
ľendelkezéseit kell alkalmazni'

A' Szabályzat az aláiräsának napján lép hatályba, egyben hatályát veszti a 2015. szeptember
14. napon kiadott Szabźĺlyzat.

Budapest, 2018. decembęr 17.

Szab

vezérigazgatő

Aktualizáláséľt felelős:
szen'ezési és ĺizemeltetési ieazeató
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I. szźĺmu melléklet
Erdekméľlegelési dokumentum Adatkezelő jogos érdeke alapján zajló adatkezelésekre _

E-mail kommunikáció, valamint hálózatĺ táľolása és ellenőľzése

Az adatkezelésľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az adatkezelés célja a munkavállalók felé
kiadott utasítas, hogy az Adatkezelő informatikai eszközeit (email cím; számítógép' inteľnetes
hozzźférés), csakaz Adatkezelő céljai eléréséľe használhatják, betartásának ellenőrzése. További célja
az ęmail kommunikáció rögzítése és tárolása minőségbizosítási célból' valamint szúrópróba szerűen
vagy eseti jelleggel 

,egy-egy munkavállaló céges email fiókjához történő hozzźférése' További célja a
nem munkavállaló Erintett esetén, amennyiben olyan taľtalmťr email vagy hźtlőzati forgalom kerül
tárolásra, mely séĺti az Adatkezelő jogos éľdekét, vagy jogszabályba ütközik, annak tároltsaaz
incidens kivizsgálásáig és a szükséges lépések megÍételéig, a jogos éľdek megszűnéséig'
Milyen éľdekét séľti az Éľintetteknek az adatkezelés? Az Érintett szabad vélemény nyilvánítását
és/vagy magánélet szentségét sénheti ezen információk táľolása és ellenőrzésę.

Van-e más megoldás az eléľni kívánt cél teljesítésére? Az Adatkezelő munkavállalóinak é1ő erős
folyamatos ellenőľzéssel tudná ezt helyettesíteni' ami sok milliós további köĺtséggeĺ jtlma, valamint
valószínűleg az Erintettek személyes jogait is nagyobb mértékben sénęné.

Az adttkezelés jogszabályi megfelelőségének biztosításáľ a,, és az Eľintettek jogainak tiszteletben
taľtásáľa tett lépések:

o Az email kommunikációt és internet elérés használatärő| az Adatkezelő munkavállalói
täjékoztatäsa megtortént. Külső Érintettek sztłmára az Adatkezetési Tájékozt atő és az emailek
alźirásban szereplő feĺhívás biztosítja, hogy jogaikat megismerjék és érvényesíthessék.

o Az Adatkezelő csak korlátozott szttmű személyek sztĺmźłľa ad olyan hozzáféĺést, hogy
ellenőrizrri fudják az ęmail és web foľgalmat.

o Ezen ellenőľző alkalmazásokat ahozzáféréssel ľendelkęzők nem bongészik, csak íľásos
utasítást kovetően telj esítik az utasításban foglaltakat.

o Az Adatkezelő munkavállalóját, akit az adott eseti vagy utólagos megfigyelés érint, a
megfigyelés kezdetétől számitott 7 Ż őrźn belül értęsít lk. Az értesítés tartalmazza a
megfigyelés okát, kezdő és vég dátumát.

. Az Adatkezelő, csak indokolt ęsetben tekintlręti meg' vagy ellenőľizheti azÉrlĺtettemail és

web foĺgalmát' Ez lelret rendőrségi, adatvédelmi incidens, vagy kimutatható érdeksérelem,
vagy aZ Adatkezęlő más foľrásból infoľmációt kapott, hogy a munkavállaló nem az
rrtasítása/munkaköľe által meghatározott módorr haszntúja email ťtókját vagy internet
hozzáférését.

C Az Adatkezelő által meghatalmazott személyek nem figyelik meg folyamatosan az ellenőrző
alkalmazásból kinverlretó információkat.

Jelen adatkezelésben az alábbi személy ľendelkezik az ęma1l és internet forgalom ellenőrzéséhez,
menedzseléséhez megfelelő jogosultsággal: Légľádi Péter adawede1ęm@,kvzľt.hu, valamint az
informatikai osztźúy munkaválla|oi és az Adatkezelő vezetősége.

Jelen érdekrnérlegelést elvégeztern azKőbćłnyai Vagyonkezelő Ztt. (széklrely: l l07 Budapest, Ceglédi
utca 30., adőszám: 10816772-Ż-4Ż,képviseli: Szabó LászIő vezérigazgató) nevéberr, és megfelelőnek
talá'ltam:

2018.09. 19

Péter

Aktrralizálásért felelős :

szen'ezési és tizemeltetési isazsató
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Ż. szźlmu melléklet
rdekméľlegelési dokumentum Adatkezelő jogos éľdeke alapján zajló adatkezelésekre -

Elektľomos jáľművek alkalmazáson keľesztülĺ üzemeltetése _ atárazás

Az adatkezelésľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az adatkezelés célja anagy értékű
elektromos gépjárművek vagyonvédelme'
Milyen éľdekét sértĺ az líľintetteknek az adatkezelés? Az Érintett mozgási szabadsáqát
sértheti a mozgásának nyomon kovetése.

Van-e más megoldás az eléľni kívánt cél teljesítéséľe? Az elektromos gépjárműben
gyärilag beépített, hogy pozícióját egy alkalmazásnak lejelenti, báľ más gépjárműveknél van
más jellegű flzikai (víĺltőzár) vagy elektronikus jellegű vagyonvédelmi megoĺdás, de az
elektromos gépjáľművekben eZnem kivitelezhető. Az elektromos gépjtrmu nem rendelkezik
hagyományos kézi váltós rendszęľľel, így avtitőzáras megoldások nem alkalmazhatőak. Az
elektronikus vagyonvédelmi megoldások utólagos beszerelését az AdatkezeIó az osszetett, és
még nem annyira ismert és elterjedt elektronikai rendszere miatt kockźnatosnak ítélte meg,
így a gyärilag beépített helymeghatároző megoldást hasznźil1a vagyonvédelmi célból.

Az adatkezelés jogszabáIyĺ megfelelőségének biztosításáľa, és azÉrintettek jogainak
tĺszteletben taľtásáľ a tett lépések:

o A gépjármíí mozgtłsát az alkalmazás visszamenőleg nem koveti.
o Az Adatkezelő csak korlátozott szźĺmu személyek szamára adhozzäférést az

alkalmazáshoz, ahol a mozgási inťoľmációk elérhetőek'
o Az alkalmazásban bármilyen funkció csak jelszóval lfelhasználónéwel rendelkező

személy számtłr a elérhető.
o Az Adatkezelő, csak indokolt esetben tekintheti meg aZ gépjźrmu pillanatnyi

helyzetét' Ez lehet rendőrségi, kozlekedési incidens, vagy az Adatkezelő más foľrásból
infoĺmációt kapott, hogy a munkavállaló nem azutasitźlsďmunkakore szerinti helyen
hasznćĺlj a munkaidőben a gépj árművet.

o Az Adatkezelő nem figyeli meg folyamatosan az alkalmazäsbo| kinyeľhető hely
információkat sem élőerővel, sem elektronikus úton.

Jelen adatkezelésben az alźhbi személy rendelkezik az alkalmazás menedzseléséhęz
megfe 1 e 1ő j o go sult ság gal' Légr ädi P éter adatvedel em @kv zrt.hu

Jelen éľdekméľlegelést elvégeztem azKőbźtnyai Vagyonkezelo Zrt. (székhely: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30." adószám: 10816772-2-42, képviseli: Szabó Lászlő vezérigazgató) nevében,
és megfelelőnek talältam'.

2018 09 19

Péter

Aktualizáláséľt felelős :

szen'ezési és üzerneltetési icazsató
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3.számu melléklet

Eľdekméľlegelési dokumentum Adatkezelő jogos érdeke alapján zajló adatkezelésekľe -
Paľkolóőľ munkavállalók helyzetének n követése

Az adatkezelésľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az ađatkezelés célja az adatkezelő
parkolóőr munkavállalónak mozgźLsźLnak osszehangolása, valamint azutca\ berendezések
esetleges ellenőrzési ütemének osszehango Lása a munkavállalók mozgásával.
Milyen éľdekét séľtĺ az Eľintetteknek az adatkezelés? Az Erintett mozeási szabadsáeát
sértheti a moz_eásának nyomon követése.

Van-e más megoldás az elérni kívánt cét teljesítésére? Nincs más megoldás jelenleg a

parkolóőr mozgasźnak és az utcai berendezések esetleges ellenőrzésének osszehangolására.

Az adatkezelés jogszabályĺ megfelelőségének biztosításáľa, és az Érĺntettek jogainak
tiszteletben tartásáľa tett lépések:

o A parkolóőr mozgástt csak munkaidőben, a munkakezdéskor átvett kézi berendezés

bekapcsolásától kęzdve tudja az Ädatkezelő kovetni, annak kikapcsolásáig. Így
munkaidőn kíVĺ'ili mozgäst, az Adatkezeló nem rogzít.

o A rogzitett adatok titkosítva kenilnek tźĺrolásra egy infoľmatikailag és fizikailag is

elzttttárterĹileten, amihezhozzáféréssel csak az Adatkezelő megbízott személyei
rendelkeznek.

o Az adatok meneđzselését csak jelszóval lfelhaszntllónévvel rendelkező személy képes

elvégezni.
o A felvételt minden rákÖvetkező munkanapon meg kell semmisíteni, amennyiben nem

tortént incidens.

Jelen adatkezelésben az althbi személy rendelkezik a parkolóőľ mozgäsát nyomonkovető
alkalmazás menedzseléséhez megfeleló jogosultsággaL''Légrádi Péteľ adatvędelem@kvzrt.hu,
P arko 1 ásüz em e ltet é s i ir o dav e zetőj e, az Ädatkezelő v ezető sé g e.

Jelen érdekmérlegelést elvégeztem azKőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30., adőszźĺm'. Ia8L6772-2-42, képviseli: Szabó Läsz|ő vezérigazgató) nevében,

és megfelelőnek tal'titam'.

2018.09.19

Péteľ

30/-t8Aktualizálásért felelős :
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4.szamu melléklet

Az adatkezelésľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az adatkezelés célja" hogy az
Adatkezelő felkészüljon egy esetlegesen fellépő ľészleges, vagy teljes infoĺmatikai katasztróťa
elhár itäs tĺr a, és az esetlege sen ťel menilő adatvesztések elkenil é sére'
Milyen éľdekét sérti az Éľĺntetteknek az adatkezelós? Az Érintett. adatai" amenn}ĺiben
bekenilnek az Adatkezelő informatikai rendszeľébe. úgy azokľól az Adatkezelő a
mentés/archiválási ełáľás során duplikátumokat készít. Ezen ok miatt az Éľintett
onrendelkezési joga g}ĺengülhet a személyes adatairól. valamint az adatkezelés átláthatósága
is csokkenhet.

Van-e más megoldás az eléľni kívánt cél teljesítéséľe? Nincs más megoldás az informatikai
katasztľófa és adatvesztés elkerulése érdekében.
Az adatkezelés jogszabályĺ megfelelőségének biztosításáľa' és az Eľintettek jogaĺnak
tiszteletben taľtásáľa tett Iépósek:

o Az adatmentéslarchivźłlás a komplett virtuális környezetre za1lik. Nem kenil
szegmentálásra és kiválogatásra a külonb oző adattip''ls. Így egy bizonyos adat
visszakeresése is azillętélłelenek számára, méghahozztl is feľne valamilyen módon
sokkal nehezebbé válik.

o Az adatmentéslarchivźúäs titkosítva kenil tárolásra egy infoľmatikailag és ťrzikailag is
elztłrt tártenileten, aminek a kulcsa az adatkezelőnél találhatő, igy még egy esetleges
adatfeldolgozó sem fér hozzźl, csak az adatkeze\o engedélyével.

ł Az adatmentés/archiválás meneđzselését csak jelszóval lfelhasználónévvel rendelkező
személy képes elvégezni.

o Az adatmentéslarchivälźłs kikeresésére és visszaá||íttłstĺra csak jelszóval és felhasználó
néwel rendelkező személy képes.

o Az adatmentéslarchivźiást bÖngészni tilos! Ahozzáťéréskizźłrolag az ađatkeze\ő ältal
kijeĺolt személy(eknek lehetséges), valamint keresési és visszatoltési igény esetén
céLzottan valamilyen konkréten megnevezett adatot vagy dátumot kell írásban
megjelÖlni.

o Az adatmentéslarchivtiási adatokat, mivel olyan adatkezelési folyamatokat is
tartalmaznak, melynek korlátlan amegőrzési ideje, úgy folyamatosa, korlátlan ideig
kell megőrizni és olvashatóságukat a megfelelő jogosultsággal ľendelkező személyek
számärabiztositani.

Jelen adatkezelésben az alźńbi személy rendelkezik a mentés menedzseléséhez megfelelő
j o go sultság gal'. Légr ádi P ét er adatvedel e m @kv zrt.hu
Jelen érdekmérlegelést elvégeztem azKobźnyai Vagyonkezelő Zrt' (székhely: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30., adőszäm'. 108167'72-2-42,képvíseli: Szabó Lászlő vezérigazgató) nevében,
és megfelelőnek taláirtam:
2018 09 19

I dokumen tum Adatkezelő J ogos éľdeke alapjan zai ló adatkezel esekľe
aľchĺválás adatkezelésľevalamint Munkavállaló k személyes adatalnak

adatmentése és aľchiválása.

Péter

Aktualizáláséĺt felelős :

szen ezési és Ĺizernelteté si isazsatő
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Eľdekméľlegelésĺ dokumentum Adatkezelő jogos éľdeke alapján zajló adatkezelésekľe -
Ugyfélszolgálatľa telefonáló Eľintettek beszélgetésének rögzítése.

Kőbanvai Y aw orťľrezelő Zrt. ADATKEZELESI SZABALY Z AT
Kiadas dátrrma: 20 I8.IZ'I'7 4. kiadás

5.szźlmu melléklet

Az adatkezelósľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az ügyfélszo|gáIati telefonszámon
beérkező megkeľesések hanganyaga rogzitésre kenil a későbbi félreértések, eltérő
vélemények tisztázźlstlhoz, minőségbiztosítási célból, valamint, bizonyos esetekben az
Adatkezelőnek elegendő egy feladat elvégzéséhez a telefonos bejelentés, és ennek igazolźĺsára
kenil rogzítésre a beszélgetés. Szintén az Äđatkezelő jogos érdeke az ügyťelszolgźĺlat
telefonos beszélgetéséhez kapcso1ódó panaszok kezelése, minőségbiztosítása.

séľti az az
ugyfélszolgálattal kíván telefonon beszélni. úgy ezt csak a rogzített vonalon keľesztül teheti
meg' A hangrögzítés az Érintett vélemén)z n}'ilvánításhoz való alapjogát sértheti.
Van-e más megoldás az eléľni kívánt cél teljesítésóľe? Az ügyfélszolgálati telefonszámon
zajlő beszélgetések ľÖgzítése nélktil az Ädatkezelőnek minden teleťonos ügyťelszolgálati
munkatárs mellé egy őt ellenőľző munkatársat kellene źilitania, hogy meggyőződhessen a
telefonon beszélő munkatáľs professzionális kommunikációs képességéről, valamint vitás
kérdésekben azBrintett és a munkatáľs kozott az ellenórző munkatárs véleménye dontson. Ez
a megoldás azonbaĺ anyagilag kétszeĺ akkoľa terhet jelentene az Ldatkezelo szämźłra, mint a
jelenlegi telefonos ügyfélszolgáltat fenntartási koltsége, igy nem lát más megoĺdást a
hangr o gzitésen kívtil.
Az adalkezelés jogszabályi megfelelőségének biztosításáľa, és az Eľĺntettek jogainak
tĺszteletben taľtására tett lépések:

C Az így keletkezett adatoktitkosítva kerülnek tźtoläsra egy ťlzikailag e|zárt

tártenileten, am1hez ahozzáféréssel csak az Adatkezelő meghatalmazott vezetője
ľendelkezik.

C Az adatok menedzselését csak jelszóval lfelhasználónéwel rendelkező személy képes
elvégezni.

o Az Adtok kikeresésére és visszaál|ítäsära csak jelszóval és felhasználó névvel
rendelkező személy képes.

o Az adatokban szabadon bongészni tilos! A hozzäféréskiztlrőlag az Adatkezeló által
kijelolt személy(ek)nek lehetséges, kizárólag incidens esetén, vagy fegyelmi eljárás
esetén, amikor ahangrogzítő rendszer adatainak utólagos vizsgźůata előľe vélhetően
érdemi információt jelenthet az eljárźĺs soľán.

o Az adatokat a keletkezésüktől számított 5 teljes évig táľoĘa, majd a rákovetkezó év
elején megsemmisíti.

Jelen adatkezelésben az alábbi személy rendelkezik a rogzitett adatok menedzseléséhez
megfelelő jogosultsággal.Légrádi Péter adatvedelem@kvzrt.hu, valamint az infoľmatikai
osztźlly munkavállalói és az Adatkezelő vezetősége
Jelen érdekmérlegelést elvégeztem azKőbźłnyai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30." adószám: I081677Ż-2-42, képviseli: Szabó Läsz|ő vezérigazgató) nevében,
és megťelelőnek taĺźiltam'.

2018.09.19
Péter

Aktrralizálásén felelős :

szen'ezési és ĺizemeltetési isazsató
32ĺ48



Kőbánvai Vasvonkezelő ZÍ. AD ATKEZELESI SZAB ALY Z AT
Kiadrĺs ďátuma: 20 L8' IŻ.I'7 4. kiadás

6. számÚ melléklet
Adatkezelési ékoztatő videokam era használat adatkezelés éről

1. A vĺdeokameľát üzemeltető adatkezelő megnevezése és eléľhetőségei:
Kőbányai Vagyonkezelő Zĺ. (szélďlely: l l07 Budapest" Ceglédi utca 30', ađ,ősztlm: 10816'7'72-2-42.)

Az ĺizemeltető negbízÁsából tevékenykedő adatfeldolgozó(k) rnegnevezése és elérhetősége(i):

Rendszer kaĺbaĺrtaĺtója: Jomax Bt' (2310 SzigetszenĹmiklós, Miklós tér i4. )

Vagyonvédelmi tevékenységet ellátó szęrvezet'. 2018.12.31._ig: Pro-Test Consulting Kft. ( 1025 Bp.
Törökvész út 39.) 2019.01.0l'-től: ELIT SECURITY GRoUP KFT. (1033 Budapest, Polgĺĺr utca 8-10.)
és HUNEX TEAM KFT' (l l 17 Budapest. Brrdafoki út 111') konzorciurn

2. Az aĺ]atkez'elő adatvédelmĺ megbÍzottja és eléľhetőségei:
Lé gr áďi Péteľ adatvedeĺern@kvzľt. hu

3. Az aĺJatkezplés célja és jogalapja
A videokamera használatĺĺĺrak célja az Adatkezelő áltď iizemeltetett ingatlanok nregfigyelése, az ott
elhelyezett eszkcizcik, és taĺtózkodó személyek vagyon és testi épségének megőľzése éľdekében. Az
adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos éĺdeke' (GDPR 6. cikk l.f pont)

4. Ajogos éľdekmegnevezése
Az aďatkezelő jogos érdeke az źltala iizęmeltetett ingatlanokban talalható eszkozcik és személyek
vagyon és testi épségének védelrne' (személy és vagyonvédelem)

5. Az adatszolgáltatr{s elmaľadĺĺsának következménye
Az Érintett, amennyiben megtagadja ezenaďatkezelést' úgy azaďatkeze|ő által Ĺizemeltetett ingatlanok
terĹiLletére nem tuđ belépni.

6. A tlĺľolás ĺdőtaÚalma és felhasználĺĺsának szempontjai' hozzáféľés okaĺ
A r'ideokamera felvételt készít a 10-pontban hivatkozott tźtb|ázat szerint. A felvételt, ameĺnyiben nem
történik incidens bejelentése. 3 ĺnunkanap elteltévęl torléSre keĺĺil. Incidens bejelentése esętén az
adatkezelő 30 napig' vagy aZ adott rendőrségi, vagy bíľósági eljárás beĘezéséig taľolhatja. A
felvételeket klzfuolag incidens bejelentése esetén tekinthetik meg a jogosultak.

7. Ahozzátérésre jogosultak megnevezése
8. A videofelvételt csak azadatkezelő vezetősége, azadatkezelő adawédelmi megbízottja, vagy az l-es

pontban megjelölt adatfeldolgozó kijelÖlt szernélye tekintlreti meg,|ĺlztĺőlag incidens előzętes
bejelentése, vagy adatkezelő íĺásos utasít'ása esetén'

g. Az Éľintettekjogai, és jogérvényesítés lehetősége
Az Érintettet, a személyes adatai kezelése során a jelen bekezdésben részletezett jogok illetik meg. Ezen
jogok éľvényesítésének módjai az adaÍkęzelő személyzetéhez, külonösképpen jelen adatkezelési
tájékoztató 2-es pontjábaĺ meghatáľozott személylrez torténő íľásos és/vagy szóbeli megkeresés" vagy
panasz.

Amennyiben az Éľintett, az ac]atkeze\ésben fenĺiłlló jogsértést észlel' ĺrgy fordullrat káľtéľítéSi igényél'el
kÓzvetlenül a terĹiletileg illetékes bíróságlroz, vag.v panaszt rrýrjtlrat be az ellenőrző hatóság (Nernzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1l25 Brrđapest, Szilágvi Erzsébet fasor Ż2lc. tel: 391-
1.l-00, e-mail: rrgyfe1szolgá1at@naih.lru. web: htę:l/nailr.lru továbbiakban: NAIH) felé. .Arnenny1ben az
Érintett a NAIH felé fordul, ťlgy tudornásul veszi, hog-v a NAIH-nak nincs jogkÖĺe, azĺriĺltett jogainak
sérelmét kornpenzáló krĺĺtérítés megállapításáĺa' Arnennyilben az Erintett erre igéný taĺt' javasoljrrk a
véltjogsértéssel kapcsolatban' az illetékes bíróság megkeresését válassza.

Saját jogai érvényesítése az Érintettnek nern okozhat más érintett szźĺnźrajogai csorbulását. Jelen
tájékoztatóban csak fęlsorolás-szeríĺen rnegadjrrk azokat a jogokat, melyekkel jelen videokatneľás
adatkezęléssel kapcsolatban élhet. Ezek a kcivetkezók: átlátlrató eljáĺás. tájékoztató kérése, adatkezelés
korlátozásánakjoga, betekintés joga' másolatkérés joga, adatkezelés tiltakozásrának joga

l0. A lĺameľák elhelyezlredésének és működési paľamétereinek leíľásir
A videokarnera pontos ellreĺyezését. típusát, felbontását' Ĺizemelését. látószoge ákal befogott képét,az
Erintett, az AďaÍkezeLő adatv'édelnri nregbízottiánál elhelyezetttájékozÍatoból ismerheti meg' nrely
emailen is igényelhető.

Aktualizáláséft felelős :

szen'ezési és ĺizernelteté si igazgató
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Kőbánvai Vasyonkezelő Zľt. ADATKEZELE SI SZABALY Z AT
Kiadĺĺs ďátuna: 20 l8.Iz.l7 4' kiadás

7.számu melléklet
Eľdekmérlegelési dokumentum Adatkezelő jogos éľdeke alapján zajló adatkezelésekľe -

Videofelvétel készítés adatkezelése.

Az adatkezelésľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az adatkezelés célja az ađatkezelő
által üzemeltetett ingatlan és az ott elhelyezett eszkozok és tartózkodó személyek vagyon és
testi épségének védelme.
Milyen éľdekét séľti az Éľintetteknek az adatkezelés? Az Érintett" amennyiben az inqatlant
használni kívánja" szükséges. hog]ĺ áthaladjon a kamera látószogén. így ťelvétel készül róla.

Van-e más megoldás az eléľni kívánt cél teljesítéséľe? Csak folyamatos őrzéssellehetne
helyettesíteni a videokameľás felvételt' Egy az adatkezelőnél mtĺkodő videokamera rendszer
kiépítési koltsége konilbeltil néhány szäzezer forint, és üzemeltetési koltsége nincs, mig az
élőerős őĺzés koltsége éves szintęn is tobb millió forint lenne" melyet az adatkezelő nem tud
vállalni. Igy gazdaságilag racionális alternativźtja nincs a videofelvételnek'

Az adatkezelés jogszabályi megfelelőségének biztosításáľa, és az Erintettek jogainak
tiszteletben tartására tett lépések:

o A felvétel titkosítva kenil tároláSra egy ťlzikailag elzźlrt tártenileten' aminek a kulcsa
az adatkezelőnél találhatő, így még az adatfeldolgozó sem ťér hozzá, csak az
adatkezelő jelenlétében.

o A felvétel menedzselését csak jelszóval lfęlhasználónévvel rendelkező személy képes
e|végezni.

o A ťelvétel kikeresésére és visszaállításáľa csak jelszóval és felhasználó néwel
rendelkező személy képes.

o A felvételekben szabadon bongészni tilos! A'hozzáférés kizáró\ag az adatkezelo tl|tal
kijelolt személy(eknek lehetséges), melyet írásban kell megtenni.

o A felvételt 3 munkanaponta meg kell semmisíteni, amennyiben nem tortént incidens.

Jelen adatkezelésben az alábbi személy rendelkezik a felvételek menedzseléséhez megfelelő
j o go su ltság gal'. Légr ádi P éter adatvedel em @kv zrt'hu

Jelen érdekmérlegelést elvégeztem azKőbźtnyai Vagyonkezelő Zrt. (székhely' 1l07 Budapest'
Ceglédi utca 30., adőszam'. 10816772-2-42, képviseli: Szabó Lászlő vezérigazgató) nevében'
és megfelelőnek taltitam'.

2018 09 19

Péter

Aktualizálásért felelős:
szenezési és tizetneltetési isazsató
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Kőbánvai Vasvonkezelő Zĺ1. AD ATKEZELE SI SZABÁLY Z AT
Kiadĺĺs ďátuĺna: 20 L8. L2. L7 4. kiadás

8. számú melléklet
Kameraľendszeľľel védett ok a

Bihari u. 8/c.

Ceglédi utca 30.

Fizér u.38.

Fizér u.42.

Geľgely u. 30.

Gergely u. 3 t.

''Geľgely Bánya'' (Sibrik M' út _ Gergely utca - Noszlopy utca - Harmat utca źĺltal határolt
tenilet)

Gyomľői út 88/a.

Gyomľői út 88/b.

Halom u. 9.

Halom u. 40.

Halom vtca 42. (S1 tenilet)

Haľmat u. 5.

Harmat u. 7.

Holgy u.2L

Holgy u.22.

Ihász u. 30'

Kolozsváľi u.29-31' (2 1h')

Korponai u. 1L

Kőbányai vt 47.

Kőér u. 34.

Kőér u.42.

Kóér u. 54la.

Kőľosi Cs' Sándor tt 40.

Maglódi iiŻ3'
Maglódi ut Ż5.

Maglódi űt32-36. I'ép

Maglódi í]t 32-36. ILép.

Maglódiút 32-36. III.ép'

Maglódi t]t 32-36. IV.ép'

Maglódi út 38 l'ép

Maglódi út 38. 2 ép.

Aktuďizálásért felelős:
szervezési és ĺizemeltetési igazgató
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Kőbánvai Y arv onkezelő Zrt. ADATKEZELE SI SZABALY Z AT
Kiadrĺs ďátuma: 20L8' I2.I'7 4. kiadás

Maglódi út 38. 3. ép.

Maglódi u. 38. 4.ép.

Maglódi ut32-36. IX. ép

Maglódi íIt32-36. X ép.

Maglódi ífi 49-51. (2 lh')

}iĺlźLdi ífi I20.

Sírkert űt27.

Szlávy u. 39.

Ujhegyi út 55.

Vaspálya u. 57.

Vaspálya u. 58'

AktuďizáláSért felelős:
szervezési és tizemeltetési ĺsazsato

36148



Kőbányai Y aw onkezeLő Zrt. AD ATKEZELE SI SZABALY Z AT
Kiadás ďátuma: 2aL8.lz.l7 4. kiadás

9.szźlmű melléklet

Adatkezelési ékoztatő ľendszeľ adatkezeléséľől

1. A beléptető ľendszeľt üzemeltető adatkezelő megnevezése és eléľhetőségeĺ:
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. GzéŁ'hely: 1107 Budapest' Ceglédi utca 30., adósziĺm: 10816'772-242.)
Az ĺizemeltető megbizásábol tevékenykedő adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Rendszer
kaĺbantaľtója: Jomax Bt' (2310 Szigetszentmiklós, Miklós tér 14.) Vagyonvédelmi tevékenységet ellátó
szęrvezeÍ'. 2018. t2'31.-ig: Pro-Test Consulting Kft. (1025 Bp. TĺĺrÓkvész Ĺlt 39 ') 2019.01'0l.-től: ELIT
SECURITY GROUP KFT' (1033 Budapest, Polgaĺ utca 8-10.) és HUNEX TEAM KFT. (1117
Budapest. Bttdďoki út 111.) konzorciun

2. Az adatkezelő adatvédelmĺ megbÍzottja és eléľhetőségeĺ:
Lé gr ádi Péter adatvedelem@kvzrt. hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
A helyszínen tartózkodó éľintettek testi épségének, és a vagyonvéďelem biztosítása, és munkavégzés
időtartalmanak szurópróba szerllellenőrzése céljából' A testi épség biztosítása alatt, nem csak a
bíincselekmény jellegű, hanem egy katasztrófa esetre való felkészülést is éĺ1i az Adatkezelő. (Pl. egy
Íllznaďő esetén az Adatkezelő meg tudja mondani hany dolgozója taľtózkodik a beléptető rendszerrel
ellátott épületben.). Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. (GDPR 6. cikk 1.f pont)

4. A jogos éľĺlek megnevezése
Az aďatkezelő jogos érdeke az általa üzemeltetett ingatlanokban tĺirténő belépés korlátozása az ot
található eszközcik és személyek vagyon és testi épségének védelme érdekében, valamint a
munkavállalók szurópróba szeríí ellenőrzése. (személy és vagyonvédelem' munkajogi szempontok)

5. Az aĺlatszolgáltatás elmaľadásának következménye
AzBtintett- amennyiben megtagađja ezen adatkezelést, úgy az adaÍkeze|őá|tal iizemeltetett ingatlanok
teĺĺiletére nem tud belépni.

6. A táľolás időtaÚalma és felhasználásrĺnak szľmpontjai, hozzáféľés okai
A beléptető rendszer egy időbélyeggel rogzitl egy adatbázisban az aďott kaĺtya be_ és kilépésének
dátumát és időpontját. Az adatokat, amennyiben nem történik incidens bejelentése, 45 munkanap
elteltével tÓrlésrekertil. Incidensbejelentése esetén az adatkezelő további 30 napig, vagy azaďott
rendőrségi' vagy bírósági eljĺłĺás beĘ ezéséig taĺolhatja.

7. A hozzáférésľe jogosultak megnevezése
8. Azadatbázist csak azadatkezelő vezetősége, azaďatkezelő adatvédelmi megbizoLIja,vagy az l-es
pontban meg|elĺĺlt ađatťelđolgozó kijelölt személye tekintheti meg, kizaĺólag incidens előzetęs bejelentése,
vagy adatkezelő írásos utasítása esetén'
9. Az Eľintettek jogaĺ, és jogérvényesítés lehetősége

Az Érintettet, a személyes adatai kezelése során a jelen bekezdésben részletezett jogok illetik lneg. Ezen
jogok éľvényesítésének módjai az adatkeze\ő személyzetéhez, kiilönosképpen jelen adatkezelési
tájékoztató 2-es pontjában meghatĺłĺozott személyhez órtéĺo íĺásos és/vagy szóbeli megkeresés, vagy
panasz.
Amennyiben az Eĺintett, az adatkezelésben fennĺĺLlló jogsértést észlel. rigy fordulhat káĺérítési igényével
közvetlenül a tertiletileg illetékes birosághoz, vagy panaszt nytÚthat be az ellenőĺző hatóság (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság' l125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc, tet: 391-
14-00, e-mail: ugyfelszoĺgálat@naih.1ru. web: htę://naih.hu továbbiakban: NAIH) felé' Ameĺľryiben az
Erintett a NAIH felé fordul, úgy tudornásul veszi, hogy a NAIH_na]< nincs jogkÖre, az Érintett jogainak
sérelmét kornperzĺĺló kartérítéS megallapítasrłĺa' Amennyiben az Erintett eľre igényt taĺ1, javasoljuk a
véltjogsértéssel kapcsolatban' az illętékes bíróság megkeľesését válassza'
Saját jogai érvérryesítése az Érintettnek nem okozhat más érintett szźĺnźľajogai csorbulását' Jelen
tájékoztatóban csak felsorolás szeríĺen rnegadjuk azokat a jogokat' rnelyekkel jelen videokamerás
adatkezeléssel kapcsolatban éllret. Ezek a kovetkezőek: átláúha;tő eljáľás, tájékoztĺtő kéľése,
adatkezelés koľlátozásrĺnak joga, betelĺĺntés jogao másolatkéľés joga, adatkgzelés tiltakozásánalĺ
joga

10. A beléptető ľendszeľ elhelyezkedésénelĺ és mííköĺlésĺ paľaméteľeinelĺ leíľása
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. saját tulajdonri ingatlanjában (t 107 Budapest. Ceglédi utca 30.) használ
elektronikus beléptető rendszert' Ezek infoľrnációit: a be- és kilépés pontos dátumát és idejét, valamint a
be- kilépőkáĺya azonosítóját togzíti'

Aktrrďizálásért felelős :

szen ezési és Ĺizemeltetési ieazsató
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Kőbánvai Vagvonkezęlő Zrt. AD ATKEZELE SI SZABALY Z AT
Kiaďĺs dĺítuma: 20I8.I2.I'7 4. kiadás

10. számú melléklet
Eľdekméľlegelésĺ dokumentum Adatkezelő jogos éľdeke alapján zajló adatkezelésekľe -

Beléptető ľendszeľľel töľténő adatkezelésre.

Az adatkezelésre vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: A helyszínen tartózkodó érintettek
testi épsegének, és a vagyonvédelem biztosítása, és munkavégzés időtartalmának szúrópróba
szeni ellenőrzése céljából. A testi épség biztosítása alatt, nem csak a btincselekmény jellegű,
hanem egy katasztľófa esętľe való felkészülést is érti az Adatkezelő' (P1. egy tuzriađó esetén
az Lđatkezelő meg tudja mondani hány dolgozója tartózkodik a beléptető ľendszerľel ellátott
épületben.)

Milyen érdekét séľti az Eľintetteknek az adatkezelés? Az Éľintett. amennyiben az inqatlant
használni kívánja. sztikséges" hogy áthaladjon a beléptető rendszeren. így rögzítésľe kerül az
épületbe be és kilépésének pontos dátuma. időpontja. Ez a moz-eás szabadságának alapjogát
sértheti'

Van-e más megoldás az eléľni kívánt cél tetjesítésóre? Csak folyamatos őrzéssel, valamint
a munkavállalók folyamatos személyi jelenlétének ellenőrzésével lehetne helyettesíteni a
beléptető ľendszeĺt. Egy az adatkezelőnél műkodő beléptető rendszeľ kiépítési koltsége
konilbelül néhány százezer forint, és üzemeltetési költsége nincs, migaz élőerős őrzés és

ellenőľzés koltsége éves szinten is több millió foľint lenne, melyet az adatkezelő nem tud
vállalni' Igy gazdas try1lag racionális alternatíváj a nincs a beléptető rendszernek.

Az adatkezelés jogszabályi megfelelőségének biztosításáľao és az Eľintettek jogainak
tiszteletben tartásáľa tett lépések:

o Az így keletkezett adatok titkosítva kerülnek ttĺrolásra egy fizikailag elzćlrt
tártenileten, aminek a kulcsa az adatkezęlőnél találhato, igy még az adatfeldolgozó
sem fér hozzźľ, csak az adatkezelő jelenlétében'

. Az adatok menedzselését csak jelszóval lfelhasznźiónéwel rendelkező személy képes
elvégezni'

o Az Adtok kikeľeséséľe és visszaállitására csak jelszóval és felhasználó névvel
rendelkező személy képes.

o Az adatokban szabadon bongészni tilos! A hozztłféréskizärolag az aďatkeze|ő źl]rtal

kijelolt személy(ek)nek lehetséges, kizáľólag incidens esetén" vagy fegyelmi eljáľás
esetén, amikoľ a beléptető rendszer adatainak utólagos vizsgálatára kerülhet sor'

o Az Adatkezelő a munkavállaló belépési adatait, csak szúľópróba szenien' utólag
ellenőrizheti, azokat személyekľe lebontva, folyamatosan nem figyelheti meg.

o Az adatokat 45 naponta meg kell semmisíteni, amennyiben nem tortént incidens.
Jelen adatkezelésben az althbi személy ľendelkezik a beléptető rendszer menedzseléséhez
megfelelő jogosultsággal.Légrádi Péter ađatvedelem@kvzrt.hu' valamint azinformatikai
osztźl|y munkavállalői és az Adatkezelő vezetősége.

Jelen érdekméľlegelést elvégeztem azKóbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest,
Ceglédi utca 30', adőszam'.1081677Ż-2-4Ż,képviseli: Szabó Lászlő vezérigazgató) nevében,
és megťelelőnek taltútam
20ĺ8'09 19

Pétęľ

Aktualizáláséfi felelős:
szen'ezési és Ĺizemeltetési ieazsató
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Kőbányai Y aglĺ oĺlkezelő Zrt' ADATKEZELESI SZABALYZAT
Kiadás dĺĺtuma: 20I8.I2.I7 4. kiadás

1 1. számú melléklet

ľrdekméľlegelési
Altalános mentés

dokumentum Adatkezelő jogos éľdeke alapján zaj|ő adatkezelésekľe -
aľchĺválás adatkezelésľe valamint Munkavĺĺllalók személyes adatainak

adatmentése és aľchiválása.

Az adatkezelésľe vonatkozó Adatkezelő jogos éľdeke: Az adatkezelés célja, hogy az
Adatkezelő felkészüljon egy esetlegesen fellépő részleges, vagy teljes informatikai katasztrófa
elhár itźls źtr a, és az esetlege sen fel menilő ađatvesztések elkenil é sére.
Milven éľdekét sérti az Eľĺntetteknek az adatkezelés? Az Érintett. adatai. amenn}riben
bekenilnek az Adatkezelő infoľmatikai ľendszeľébe. úgy azokról az Adatkezelő a
mentés/archiválási eliárás soľán duplikátumokat készít. Ezen ok miatt az Érintett
onrendelkezési joga gyengülhet a személyes adataiľól. valamint az adatkezelés átláthatóságą
is csökkenhet.
Van-e más megoldás az elérni kívánt cél teljesítéséľe? Nincs más megoldás az informatikai
katasztrófa és adatvesztés elkerülése érdekében'
Az adatkezelés jogszabályĺ megfelelőségének biztosításáľao és az lĺrĺntettek jogaĺnak
tiszteletben taľtására tett lépések:

o Az adatmentés/archiválás a komplett virtuális kornyezetre zajlik. Nem kenil
szegmentálásĺa és kiválogatásra a különb oző ad,attipus' Így egy bizonyos adat
visszakeľesése is az illetéktelenek számära, méghahozzá is feľne valamilyen módon
sokkal nehezebbé válik.

o Az adatmentéslarchivćtlás titkosítva keniltárolásra egy informatikailag és ťrzikailag is
elzílrt tártenileten, aminek a kulcsa az adatkezelőnél találhatő, igy még egy esetleges
adatfeldolgozó sem fér hozzá, csak az adatkezelő engedélyével.

o Az adatmentéslarchivźútłs menedzselését csak jelszóval lfelhasználónévvel rendelkező
személy képes elvégezni'

o Az adatmentéslarchivźlläs kikeresésére és visszaá|litástra csak jelszóval és felhasználó
névvel rendelkező személy képes.

o Az adatmentéslarchiváltłst bongészni tilos! A'hozzźĺféréskizárolag az adatkezelő ä|tal
kijelolt személy(eknek lehetséges), valamint keresési és visszatoltési igény esetén
célzottan valamilyen konkľéten megnevezett adatot vagy dátumot kell írásban
megjelolni.

o Az adatmentéslarchiváläsi adatokat, mivel olyan adatkezelési folyamatokat is
tartalmaznak, melynek korlátlan a megorzési ideje, úgy folyamatosa, koľlátlan ideig
kell megőľizni és olvashatóságukat a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek
számára biztosítani.

Jelen adatkezelésben az alábbi személy rendelkezik a mentés menedzseléséhez megťelelő
j o go su lt ság gal . L égr ädi P éter ad atvedele m@kv zrt.hu

Jelen érdekmérlegelést elvégeztem azKőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely. 1107 Budapest'
Ceglédi utca 30., adoszám'' 10816772-2-42, képviseli: Szabó Lászlo vezérigazgató) nevében,
és megfelelőnek talaltam

2018 09 19

Péteľ

Aktrrďizálásért felelős :

szen'ęzési és tizemeltetési igazeató
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AD ATKEZELE SI SZABALY Z ATKőbányai VasYonkezelő Zrt.
Kiadiĺs diituma: 20 18. I2.I'7 4' kiadás

12. szźlmű melléklet
Adatfeld k listája

Cég neve Pro-Test Kft . (2018. 12.3 1.-ĺg)

Cég tevékenysége Vagyonvédelem

Cég elérhetősége:

Tevékenvségük során: kamera képek, belépési adatokCég számára hozzáférhető adatok:

1.025 Törökvész út 39

Cég neve: Elit Security Group Kft. (2019.01-.0L.-től.)

Cég tevékenysége: Vagyonvédelem

Cég elérhetősége

Cég számára hozzáférhető adatok TevékenységÜk során: kamera képek, be|épési adatok

1033 Bud Polgár utca 8-10

1117 Bud Budafoki út 11-1_.

23LA entm Miklós tér L4

Cég neve Hunex Team Kft. (20].9.0L.0L.-től.)

Cég tevékenvsége Vagyonvédelem

Cée elérhetősége:

Cég számára hozzáférhető adatok: Tevékenység[jk során: kamera képek, belépésĺ adatok

Cég neve: Jomax Bt

Cég tevékenvsége: Gyengeáramú rendszerek telepítése, karbantartása

Cég elérhetősége

Cég számára hozzáférhető adatok:

A rendszerek karbantartása során: kameraképek,
belépésĺ adatok / Gyorsszolgálatĺ tevékenység esetén
- íntézményvezető neve/elérhetősége

Cég neve Unĺt Bt.

Cég tevékenysége
Lakásokkal/vételárhátralékkal kapcsolatos
ínformatikai rendszer szállítója

Cég elérhetősége: 1161 Budapest, Bercsényi utca 51.

A rendszereinkben tárolt, helyiségekkel és lakásokkal
kapcsolatos adatokCég számára hozzáférhető adatok:

Cég neve: PentaSoft Kft.

Cég tevékenysége l nformatíkaĺ feladatok
Cée elérhetősége 11L9 Budapest, Etele út 32. 9.em. 80.

Cég számára hozzáf érhető adatok
A rendszereinkben tárolt, helyĺségekkel és lakásokkal
kapcsolatos adatok

Aktualizáláséĺt felelős:
szen,ezési és ĺĺzemeltetési ieazeató
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Kőbányai V aw oĺlkeze\ő Zrt. AD ATKEZELESI SZABALY Z AT
Kiadiłs ďátuma: 20 18. 12, I'7 4. kiadás

Cég neve Sessĺonbase Szoftverfeil esztő Kft.

Cég tevékenysége Parkolásüzemeltetési rendszer szállítója

Cég elérhetősége: L1L6 Budapest, Fehérvá ri út L26-128.

Cég számára hozzáférhető adatok: Parkolásüzemeltetéssel kapcsolatosan tárolt adatok

Cég neve Soft Consultĺng Hungary Zrt
Cég tevékenysége Mu nkaügyi rendszer száll ítója

Cég elérhetősége: 1].43 Budapest, Stefánia út 61

Cég számára hozzáférhető adatok: Munkavállalókkal kapcsolatos személyes adatok

Cég neve WINFORM lnformatikai Kft.

Cég tevékenysége: Könyvelésĺ rendszer szállítója
Cég elérhetősége: L145 Budapest, Szugló utca 9-].5

Cég számára hozzáférhető adatok: Számlákkal kapcsolatos adatok

Cég neve Dr. Nagy Judĺt üsyvéd
Cég tevékenysége Jogĺ szolgáltatás
Cég elérhetősége: L037 Budapest, Montevĺdeo u.3/B

Cég számára hozzáférhető adatok Jogí ügyekkel kapcsolatos átadott szeméyles adatok

Cég neve Szikora Ügyvédi lroda
Cég tevékenysége: Jogi szolgáltatás
Cég elérhetősége: L047 Budapest, Árpád út 57-59. l/3

Cég szá m ár a hozzáf érhető adatok jogĺ ügyekkel kapcsolatos átadott szeméyles adatok

Cég neve: sABlNA 2000 lpari, Kereskedelmi és Szolgriltató Kft.

Cég tevékenysége: Lakott lakáson belülĺ rovarirtás
Cég elérhetősége 2].6]. Csomád, Kossuth Lajos út ].03

Cég számára hozzáférhető adatok: Jogĺ Ügyekkel kapcsolatos átadott szeméyles adatok

Cég neve a3 Művek Kft.

Cég tevékenysége: Szakiparĺ munkák
Cég elérhetősége 1029 Budapest, Előd vezér u.73
Cég számára hozzáf érhető adatok: Bérlő/bejelentő neve, elérhetősége

Cég neve: Celsius AG Kft.

Cég tevékenysége Szakipari munkák
Cég elérhetősége 1029 Budapest, Előd vezér u.73
Cég számára hozzáf érhető adatok: Bérlő/bejelentő neve, elérhetősége

Aktualizálásér1 felelős :

szen ezési és ĺizernelteté si isazsaÍo
.ĺ1148



Kőbánvai VasYonkezelő Zrt. AD ATKEZELE SI SZABALY Z AT
4. kiadásKiadas ďátuma: 20 I8.I2.I'7

Cég neve Fibo Bt

Cég tevékenvsége Szakĺpari munkák

Cég elérhetősége: 1105 Budapest, Gitár u.].8.

Cég számára hozzáférhető adatok:
Bérlő/bejelentő neve, elérhetősége / lntézmény
vezető neve, elérhetősége

Cég neve: GRAFICOLOR Kft.

Szakĺpari munkákCég tevékenysége:

Cég elérhetősége: 2890 Tata, Öveges u. L1.

Cég számára hozzáférhető adatok: lntézmény vezető neve, elérhetősége

Cég neve G&K BRILL Bt.

Cég tevékenysége Szakipari munkák

Cée elérhetősége 1L08 Budapest, Mádi utca ]-82.

Cég számára hozzáférhető adatok: Bérlőlbeielentő neve, elérhetősége

Hetey Barna e.vCég neve

Cég tevékenvsége: Szakipari munkák

Cég elérhetősége L039 Budapest, Lukács Gy. u. 5

Cég számára hozzáférhető adatok lntézmény vezető neve, elérhetősége

Cég neve lmmo Szervíz Kft.

Cés tevékenvsése Szakiparĺ munkák

Cég elérhetősége: L123 Budapest, Alkotás u.7 /b. 2l2..

Cég számára hozzáférhető adatok:
Bérl ő/bejelentő neve, el érhetősége; l ntézm ény
vezető neve, elérhetősége

Cég neve Kende Gastro Zrt

Cég tevékenysége: Szakĺpari munkák

Cég elérhetősége: 11L7 Budapest, Budafoki út 64.

Cég szá m á r a hozzáf érhető adatok l ntézm ény v ezető neve, elérhetősége

Cég neve: Kerekes László e.v

Cég tevékenvsége Szakipari munkák

Cée elérhetősége 1105 Budapest, Ihász u 27/a

Cég szá m á r a hozzáf érhető adatok:
Bérlő/bejelentő neve, elérhetősége; lntézmény
vezető neve, elérhetősége

Cég neve KLíMA EXPRESS Kft

Cég tevékenysége Szakiparĺ munkák

Cég elérhetősége: 1104 Bp., Bodza u. 2.

Cég számára hozzáf érhető adatok l ntézmény vezető neve, elérhetősége

Aktrrďizálásért felelős :

szen'ezési és ĺizemeltetési igazgató
4Żl48



Kőbányai Y agĺ ollkęzelő Zrt' ADATKEZELESI SZABAIY Z AT
Kiadrĺs ďátrľna: 20 I8. 12. I'7 4' kiadás

Cég neve Lan-Co Kft.

Cég tevékenysége Szakĺpari munkák
Cég elérhetősége: 2600 Vác, Rádi út L42.

Cég számára hozzáférhető adatok lntézmény vezető neve, elérhetősége

Cég neve Légtechnĺka Mérnökĺ, Szolgáltató Kft

Cég tevékenysége: Szakĺparĺ munkák
Cég elérhetősége: 1-116 Budapest, Bazsalikom u. 58.

Cég számára hozzáférhető adatok: l ntézmény vezető neve, elérhetősége

Cég neve Lifťtechnika Kft.

Cég tevékenysége Szakipari munkák
Cég elérhetősége: ].L64 Budapest, Csaókakő u. 35

Cég számára hozzáférhető adatok: lntézménV vezető neve, elérhetősége

Cég neve Nodech Kft.

Cég tevékenVsége Szakipari munkák
Cég elérhetősége: Ia72 Budapest, Nagydĺóta u. 45. 4/t.
Cég számára hozzáférhető adatok: Bérlő/bejelentő neve, elérhetősége

Cég neve Nyír-Lĺft Kft.

Cég tevékenysége Szakiparĺ munkák
Cég elérhetősége: 1034 Bp., Kenyeres u.44. t/2.
Cég szá m á r a hozzáf érhető adatok l ntézmény vezető neve, elérhetősége

Cég neve PVV-Bitech Kft.

Cég tevékenysége Szakiparĺ munkák
Cég elérhetősége: 1033 Budapest, Laktanya u. 2

Cég számára hozzáférhető adatok
Bérlő/bejelentő neve, elérhetősége / lntézmény
vezető neve, elérhetősége

Cég neve REKoRD Ajtó-automatizálásĺ Kft

Cég tevékenysége: Szakípari munkák
Cég elérhetősége 23L0 Szigetszentmĺklós, Gyári út 56

Cég szá m ár a hazzáf érhető adatok: l ntézmény vezető neve, elérhetősége

Cég neve Relantin Kft.

Cég tevékenysége: Szakípari munkák
Cég elérhetősége L].02 Budapest, Hölgy u. 27

Cég számára hozzáférhető adatok:
Bérl ő/bejel entő neve, el érhetősége/l ntézm én y vezető
neve, elérhetősége

Aktualizálásért felelős:
szen'ezési és iizemeltetési igazgató

ł3lł8



Kőbánvai Y aw onkezeló Zrt. ADATKEZELESI SZABALY Z NT
Kiadas ďátuma: 20I8.I2'I7 4. kiadás

Cég neve Simonfia Bt

Cég tevékenvséee Szakĺpari munkák

Cée elérhetősége 1].03 Budapest, Kőér köz 16.

Cég számára hozzáférhető adatok
Bérl ő/bejel entő neve, elérhetősége / l ntézmény
vezető neve, elérhetősége

Aktualizálásért felelős:
szen'ezési és tizemeltetési igaz ató
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Kőbányai Y aw onkezelő Zlt' ADATKEZELESI SZAB ALY Z AT
Kiaúĺs dátuma: 20I8.I2.I-I 4. kiadás

13. számú melléklet
Incidens adatbázis
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Aktuďizálásér1 felelős :

szervezési és ĺizemeltetési isazeató
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ADATKEZELÉsl TEVÉKENVSÉG NY LVÁNTARTÁSA

Adatkerél6 sz.eeret megnevezéśą
ha tn łiiŻ s ádatkeŻel , akkor
annak megnev*ése is:

ffi r]68lffi;iffi6đ-
Budapest, ceglédi utca 30.,

K Żpontj te|efons?á | 06-1-666'

2700, K ?pont fax| 06-1-666'271ą

E-mail: kvzft @k[rt,hu, weblap:

AdatkeŻel ad tke2elésse|

is ftggésben kije|a'lt sremély,
vagy adatvédelmi tisltYisel neveés
elérh tdségei:

Légrádi Péte

adätvedeIem{ kvŻn.hu

Az adatkelésben
Éŕiítet adabk
at'rlés| hatáľldeie
változ , az
adatkezelési

szabályzatban
me.hetároŻofr

megpálYáztatott

keletkerését l
5Żámított5

illetve a bérleti
ered

k vet

3. országb l, vagy n mzetkiizi
szeru Zetnek továbľŕtása
setén a m gÍel gaľanríáł
leí.ása

nincs 3. orszálbeli továbbĺtás

niícs 3. oľŚŻáebell twábbĺtás

nĺncs 3. országbeli továbbĺtás

nincs 3_ orszáBbeli továbbĺŁis

aki aŻ adatłerelésbcn geĘl
adatokat metismerhetik. (ldé

ért e a 3. orszáB é9 nemzetkiizi
rreryezeteket ĺ5'

BudapestF város L keriilet
( bányaj Önkoŕmányzat-
hélvhät śác tíousri

Budapest F Város x. kerÜlel

K bényai ÖnkoÍ ánvzat -

helvhat sáqtípu'Li

Budapest F város X. kerĺilet
K bányaj lnkormértyzat-
helvhat sár tĺols

Budapst F Város X. kerÜlet

K bányai onkoímányŻat -

helvhát sás tíou5!i

\terel adalokkateĺ rlája

xormál, fokozottan !édend ,

ÉŚ ktil nle.es személves adat

noímál és fokoŻottao védend

!Żemélye adaĺ.

tokozottan vÉdend személyes

adät

noímál, fokoŻottan védendą
és kÜlainleses suemé]yes adat

N4!nkaváIlalok

Azon érlntettek. akik

Az i'i8yfélíoIgá'ati
re|ďonszámra betelefonál 

'
Valamintavel kbeszél
mUnkatá s érlntettek

Béŕl k' VagV béílésre jeléntkeŻ k

ĄdátkéŻeléś célial

Ą munkavállal k járulék fizetésének, a muąkaad ad zásĺ é5

lćifu énvi meďelel séRének biztosítása

AŻ datkezelés célja a jelentkez á}tal célzott álláspálYáŻat

9lbĺrálása, illetve a jelentkez vel Valo kap(slattćrtás.

ĄŻ ÚBytélszolgálati telefo nszámokra érkez tt telef onhĺvások

.tigzítése, Ajo8i kiiteleŻettség teljesítése céljáb l, (t8ytv. 1718 ś
(3) bekeŻdés), a! Érinren által ten telefonos beJelentéśk,

szerz dés kezdeményezések, vagyszeÍz désheŻ kapcsol d

feladatok teljestésének céljáb l, Valamĺnt mln 5éBbiŻtosítá5l

célbol.

lakás- éś nem lakás céljára 5Żol8ál helyisé8 k bé.beadása,

menedŻselé5e
oérl kkel kapcśol tos adatok
kéŻe]ése

Munka!állaloi adatkęze|és

Álláspáli'ázatŕa jelentkezćĺk adatainak

kgelé5e

Ü gyf éls:olgála:ľa tel f onálÓ

Ér{ntettek be5zélsetésének r gzitése
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Ar adatkezelésben
é intett adatok
t ÍlćÉi határideje

. a várakozási
hozzájáĺulás
éruényessé8i ldejét
k Vet 10 éVj

. a jogosulatlan
parkolási esemény
miatt kiszabott
VáÍakozá5idíj', illetve
potdÜtartozás

ĺendezé5éi8j vagy

rendezését l, vagy

eĺéVÜl6ét l
srámĺtott 10 év-

koŕlátlan

3 munkänap,
ĺncidens esetén 30

nap, vagy az

AdatkęŻel jogos

érdekének
meg5zl:jnéséig.

Az adatokat,
amennyiben nem

tairténik incidens
bejelenlése, 45

munkanap eltehével
t rlésÍe kerĹil.

lnciden5 bejelenté5e
e5etén az datkeZel
ĺovábbi 30 napic,

vagy az adott
íendćjrségi' Vagy

bk 5ágĺ eljárás

befe.jezé5éig

tárolhatia.

3. országbel, vagY nemŻetkiiu i

esetén a metŕel gaÍanciák

lęínĺ*

nincs 3. orszásbeli ĺovábbŕtás

nincs 3. orsŻásbeli továbbítás

nincs 3. orszáEbeli továbbĺtás

nincs 3. orszásbelÍ továbbĺtás

AŻon szeruezetek kategÓriái'
aki ar adatkeze|é5ben szerpl
adatokat m glsmeÍhetlk. (ld

értve a 3. ofszáB és nemzetkłizi

sleľVezet ket is)

Budapest F város x. kerÜlet

K bánvai onkormányzat -

lElyhat ságtipusÚ
Budapest F város x' kerÜlet

K bányai Önkormánvzat -

helvhat sáptíDus

Budapest F város X. kerĹjlet

K bányaiÖnkormányŻat-
helyhat 5á8tipusri

Budapest F város x. kerÜlet

K bányai onkormányzat -

helyhat sá8tĺpus

Ak z la&tokkateĺ riáia

normál, íokoŻottan !édend ,
i5 kÜl n|eees személves adat

normáI, fokozottan véd nd ,

as kljl nleges sŻemélYes adat

íokoŻottan védend sŻemé]yes

adat

ĺokozottan Védend szemé]yes

adat

AŻ érintettek Csopoľta

Váękozá5i hozzájáru|ás ĺgényl ,
Vagy parkolást Végz Érintettek
az Adatkezel által k zeit fizet s

Da rkolási teriileteken

Az ingatlan megvételéíę pályáz

Érintettek

Az Adatkezel Ĺizemeltetésében
lév , kameľával felsze elt

társasházakat, Valamint az

Adatkezel telephelyeit
mealátopat Érintettek

Adatkezel telephelyeint
ÉrintEttek

Adatkezelés céliai

várakozási hoŽzáJärulások kiadásä, Jogosulatlan parkoIási

esemény miat! kiszabott várakozásidĺj-, illetve p tdÍjtartozás
behaj{ása

i hBatlanok elide8enĺtése és a ré5zletfizetéss l elldeBenÍtett

inĺatlanokkal kapcsolätos vételárhátralék kezelés

A saját, é5 kezelt ingat anok vagyonvédelme - A meďigyelésnek és

a képfelvételťk ŕogzítésének a céła az i ngatlanok terij letén

tart zkod személyek éjetének, testi épségének, Valamint aZ

ingatlanok teriiletén téŕ Żkod személyek, továbbá ar

ingatlanok, és az ingatlanokon találhat Vagyontár8yak védelme'

Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkovet

tettenéĺése, a jo8sért cselekmények me8el zése, továbbá, ho8y

ezekkel ajsszef ggésben bizonyĺtékként ker ljenek hät sági eljá á!

kéŕetében íelh6ználásra.

A helysŽĺnen tan zkod érintettek testi épségének' és a

Va3yonvédelem biztosítása, és munkavé8zés id taŕt lmának

sz roproba szerrJ ellenťjrzése céljáb l.

Ádatkerelés meĺnewzése

Parkolás Üzemeltetéssel kapsolatos
odatok' kezeĺé5e

lngatlan adá5vétellel kapcsolatos

adatok keze]é5e

és kezelt in8atlanok
kameráVa l

és kezelt ingatlonok
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Az adatkezelésben
é.ĺntét adetrk
ŕjr|ési hatá.ideie

koílátlan

Az adatokat a

keletkezésiikt l az
Érintett
hozzájárulásának
Vis avonásáig, vagy

az egyéb felsorolt
jogalap

megszlin ésé|g

tároljuk.

3. országbel, vagy nemzetkizĺ
uerveretnek továbbítása
esetén a meďel garaĺciák
leĺni9

nĺncs 3. orszácbeli twábbÍĺás

nln6 3. orszásbell tďábbítás

Azon sŽenezéteł kate8 rlál'
aki az adatkezelésbeĺ 52 rpl

adatokat megismeÍhetik. (lde

értve a 3_ 06żág és nemzetkłizi

széryezeteket isl

Budapest F Város x. kertilet
K bányaionkormányzat-
helvhaÍ sás tipusli

Budapest F váÍos x. keriilď
K bányaionkoľmányzat-
helvhat sáctĺpusli

A kezé| adatok każeg ÍiáJa

normál, fokozottan védend '
és kĹjl nleees személves adat

normál, fokozottan védend ,
i's kulonleses emélvs adat

Az éľintettek csoporta

Azon Érintettek, akik adatai az

Adatkezel informatikai
rendszeĺeĺbe r gzítésre ker ltek

Azon Érintettek, akik email

kapcsolatba ker lnekaz
Adatkezel vel, Vagy hál zati
s2kozelt használják

Adatkezelés céliai

AzAdatkezel az adatmentéssel ésarchiválássa| a ésŻbeni, Vagy

egy tełes informatikal katasŻtr fa é5 adawesztés eIháritására

kész l fel.

Az Adatkezel és az Éĺintett k z tti emai] s kommunikáci

bĺztos'tása, annak táro|ásáVal s ellen rzésével, yalamint aZ

Érintett éltal azAdatkezel hál zätán keresztĺjl zajI forgalom

tárolása é5 ellenc'rzése cé[áb l.

Adďka lés mégĺevezése

Ál{alános Adamentés és Archiválás

Ne aŻ AdatkeŻel

munkavállal jaként Érintett email

kommunikáci jána19 Valamint

hálozati forgalmának tárolása és

ellen rzése adatkezelés

A tanusítom, hoBY az adatkezelési nyilvántartás a val sá näk meďeIel:

Budapesr, 2018..........
Légrádi Péter

adatVédelmi tisztvisel
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