1. számú melléklet
Az Érintettek egyes csoportjaihoz kapcsolódóan kezelt személyes adatok típusai
Személyes adatnak minősül:
•
•
•
•
•

#

természetes személyazonosító adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány/útlevél szám, lakcím
hivatalos adatok: adóazonosító jel vagy adószám, egyéni vállalkozók esetén nyilvántartási szám, vezetői engedély száma és érvényességi ideje
kapcsolattartási adatok: törvényes képviselői minőség, tisztség, szervezeti tisztség, munkakör, beosztás, teljesítési segédi tevékenységre vonatkozó egyéb
jogviszony, telefonszám, e-mail cím, postacím, faxszám
önéletrajzi adatok: iskolai végzettség, nyelvtudás, szakmai képzettség / képesítés, szakmai tapasztalat, diploma / bizonyítvány / oklevél száma és kibocsátója
álláskereséssel kapcsolatos profil adatok: Facebook, LinkedIn, Profession belépést követő, nyilvánosság számára egyénileg beállított profil adatok

Érintettek csoportja
Ajánlatok, ajánlatkérések, szerződések,
számlák előkészítése, kezelése kapcsán
ajánlatkérők, ajánlattevők, szerződő felek
(magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén)

Személyes adatok
típusa
- természetes
személyazonosító
adatok
- hivatalos adatok
- kapcsolattartási
adatok

Adatkezelés célja,
jogalapja
Cél:
- azonosítás, megszólítás
- kapcsolatépítés,
kapcsolattartás,
kommunikáció
- ajánlatok és szerződések
küldése és fogadása
- számla kiállítása

Címzettek típusai

Adatok tárolási ideje

- hatóság
- back-office
szervezet*
- a portál üzemeltetője,
mint Adatfeldolgozó

Ajánlatból, szerződésből
eredő és kötelezettségek
elévülési idejéig, vagy
(amennyiben ez hosszabb
idő) jogszabály által előírt
iratmegőrzési
kötelezettség
időtartamának lejártáig,
vagy az Érintett
eredményes tiltakozásáig

- back-office
szervezet*
- a portál üzemeltetője,
mint Adatfeldolgozó

A szerződésből eredő
jogok és kötelezettségek
elévülési idejéig, vagy
(amennyiben ez hosszabb
idő) jogszabály által előírt

1.
Jogalap:
- szerződés teljesítése
- jogos érdek
- számlák esetében: 2000.
évi C. törvény által előírt
jogi kötelezettség
teljesítése

2.

Ajánlatok, ajánlatkérések, szerződések,
számlák előkészítése, kezelése kapcsán
ajánlatkérők, ajánlattevők szerződő felek
(partnerek) törvényes képviselője,
munkavállalója, kapcsolattartója, megbízottja,

- természetes
személyazonosító
adatok
- hivatalos adatok

Cél:
- azonosítás, megszólítás
- kapcsolatépítés,
kapcsolattartás,
kommunikáció

#

Érintettek csoportja
egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója,
munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója)

Személyes adatok
típusa
- kapcsolattartási
adatok

Adatkezelés célja,
jogalapja
- ajánlatok és szerződések
küldése és fogadása
- számla kiállítása

Címzettek típusai

Adatok tárolási ideje
iratmegőrzési
kötelezettség
időtartamának lejártáig,
vagy az Érintett
eredményes tiltakozásáig.

Jogalap:
- szerződés teljesítése
- jogos érdek
- számlák esetében: 2000.
évi C. törvény által előírt
jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződött partner alkalmazottja
(alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött
munkavállalója)

3.

- természetes
személyazonosító
adatok
- gépjármű forgalmi
rendszáma (pl. a
projekt területére
gépjárművel
történő belépés
esetén)
- az Érintett szakmai
képzettségére,
képesítésére,
jogosultságára
vonatkozó adatok

Cél:
- építőipari projektek
megvalósítása során
munkavédelmi, biztonsági
kötelezettségek és
feladatok teljesítése,
illetve előírása, szakmai
jogosultságok,
képzettségek igazolása
Jogalap:
- szerződés teljesítése
- jogos érdek
- jogi kötelezettségek
teljesítése
• 1993. évi XCIII.
törvény a
munkavédelemről
• 2005. évi CXXXIII.
törvény a személy- és
vagyonvédelmi,
valamint a

- munkavédelmi,
minőségvédelmi
szolgáltató
- biztonsági szolgálat
- back-office
szervezet*
- hatóság
- megrendelő

A szerződésből eredő
jogok és kötelezettségek
elévülési idejéig, vagy
(amennyiben ez hosszabb
idő) jogszabály által előírt
iratmegőrzési
kötelezettség
időtartamának lejártáig,
vagy az Érintett
eredményes tiltakozásáig.

#

Érintettek csoportja

Személyes adatok
típusa

•
•
•

Szolgáltatást igénybe vevő partner esetében a
szolgáltatás tárgyáért személyes felelősséget
vállaló Érintett, egyéb jogosult (pl.
magánszemély bérlő, bérelt személygépkocsi
használója)

- természetes
személyazonosító
adatok
- kapcsolattartási
adatok

4.

Cél:
- személyes felelősség
megfelelő
érvényesíthetősége

Címzettek típusai

- név, e-mail cím

Cél:
- elektronikus direkt
marketing üzenet,
hírlevél, reklám küldése
üzleti, tájékoztatási céllal
Jogalap:
- Érintett hozzájárulása

Adatok tárolási ideje

- érintett hatóság

A szerződésből eredő
jogok és kötelezettségek
elévülési idejéig, vagy
(amennyiben ez hosszabb
idő) jogszabály által előírt
iratmegőrzési
kötelezettség
időtartamának lejártáig,
vagy az Érintett
eredményes tiltakozásáig.

- marketing szolgáltató
- a portál üzemeltetője,
mint Adatfeldolgozó

A hozzájárulás
visszavonásáig
(leiratkozásig).

Jogalap:
- jogos érdek

Hírlevél címzettje

5.

Adatkezelés célja,
jogalapja
magánnyomozói
tevékenység
szabályairól
2012. évi I. törvény a
munka
törvénykönyvéről
2015. évi CXLIII.
törvény a
közbeszerzésekről
191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet az
építőipari kivitelezési
tevékenységről

#

Érintettek csoportja
Eseményeken (pl. marketing rendezvényeken,
promóciós játékban, szakmai konferencián),
pályázatokon, szponzorációban és egyéb más
programban résztvevő Érintett **

6.

7.

Az Adatkezelő munkaerő toborzási
tevékenységével kapcsolatos portálján
(www.karrier.kesz.hu) regisztrált Érintettek
(pl. állásra jelentkezők, ajánlók és ajánlottak),
toborzási tevékenységben résztvevő
személyek, állásajánlatok címzettjei,
munkaszerződések alanyai, szakmai gyakorlat
alanyai
Az Adatkezelő irodaházaiba, telephelyeire,
projekt helyszíneire belépő és ott tartózkodó,
valamint az ún. vendég portált használó
Érintett**

8.

Személyes adatok
típusa
- természetes
személyazonosító
adatok
- kapcsolattartási
adatok
- külön tájékoztatás
során megadott
egyéb adatok (pl.
érdeklődési kör,
foto)
- természetes
személyazonosító
adatok,
- kapcsolattartási
adatok
- önéletrajzi adatok
- álláskereséssel
kapcsolatos profil
adatok
- az elektronikus
megfigyelőrendszer
által rögzített
adatok (pl.
kameraképek)
- természetes
személyazonosító
adatok (pl. a
beléptető
rendszerben
rögzített adatok)
- a vendég portálon
történő
regisztrációhoz
szükséges adatok

Adatkezelés célja,
jogalapja
Cél:
- eseményen, pályázaton,
szponzorációban, más
programban való
részvétel biztosítása
Jogalap:
- Érintett hozzájárulása
- Jogos érdek
Cél:
- munkaerő-toborzás,
kiválasztás, szakmai
gyakorlat biztosítása
Jogalap:
- Érintett hozzájárulása
Cél:
- az irodaházak,
telephelyek, projekt
helyszínek megfelelő
őrzése, védelme
(személy- és
vagyonbiztonság)
Jogalap:
- Érintett hozzájárulása
(ráutaló magatartás)
- Jogos érdek

Címzettek típusai

Adatok tárolási ideje

- az események,
programok
lebonyolításában
közreműködő
szolgáltató
- a portál üzemeltetője,
mint Adatfeldolgozó

Az esemény időtartamáig
vagy az Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig.

- back-office szervezet
- portál üzemeltetője,
mint Adatfeldolgozó
(Nexum
Magyarország Kft.,
6726 Szeged,
Temesvári krt. 15.)

A hozzájárulás
visszavonásáig

- az ingatlanok őrzésvédelmét ellátó
szolgáltató

A vonatkozó jogszabály
(2005. évi CXXXIII.
törvény a személy- és
vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói
tevékenység szabályairól)
által előírt időtartam
lejártáig, vagy az Érintett
eredményes tiltakozásáig.

Érintettek csoportja

#

Támogatási programok, projektek során az
Adatkezelő konzorciumi partnereinek,
szállítóinak tulajdonosa(i), vagy a
tulajdonos(ok) nevében eljáró személyek (pl.
képviselők, kapcsolattartók, projekt
managerek), valamint a projekt végső
kedvezményezettjei

9.

Személyes adatok
típusa
(pl. név, e-mail
cím, telefonszám)

Adatkezelés célja,
jogalapja

A támogatási
program, projekt
dokumentációjában
szereplő Érintettek
- személyazonosító
és
- kapcsolattartási
adatai

Cél:
- a támogatás
felhasználásához
kapcsolódó adminisztratív
tevékenységek ellátása
- a támogatás
felhasználásának
dokumentálása, a
dokumentáció ellenőrzés
során történő bemutatása

Címzettek típusai

- az Adatkezelő
nevében eljáró
Adatfeldolgozók (pl.
pályázatírók,
tanácsadók, projekt
managerek)
- a támogatáskezelés
folyamatában részt
vevő szervezetek (pl.
irányító hatóság,
közreműködő
Jogalap:
szervezet, alapok
alapján végrehajtó
- szerződéses jogviszony
szervezet,
esetén a szerződés
teljesítése
közbeszerzéseket
ellenőrző szervezet
- Érintett hozzájárulása
- a támogatáskezelő
- jogi kötelezettségek
szervezetek
teljesítése
adatfeldolgozói (pl.
• 272/2014. (XI.5.) Korm.
fejlesztéspolitikai
rendelet, illetve az adott
rendszereket,
programozási
portálokat üzemeltető
időszakban az egyes
szervezetek)
európai uniós alapokból
származó támogatások
felhasználásának
rendjéről szóló hatályos
jogszabályok

Adatok tárolási ideje

2027.12.31. vagy ha a
Szerződés ennél későbbi
időpontban szűnik meg,
akkor a szerződés
megszűnésének, vagy a
szerződésből eredő
igények
érvényesíthetőségének a
dátumáig, vagy az Érintett
eredményes tiltakozásáig.

* Back-office szervezet: az Adatkezelő részére a pénzügy és számvitel (könyvelés), HR, IT és jogi szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságok(ok).
** Az Adatkezelő működése során egyes esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az Érintettek külön tájékoztatást kapnak.

