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Az adatkezelő nev e és elérhetősége Az adatkezelő képv iselőj ének nev e és elérhetősége Az adatv édelmi tisztv iselőnek a nev e és elérhetősége Az adatbázis, illetv e nyilv ántartás, adatkezelés 

rendszer nev e

Az adatkezelést folytató szerv ezeti egység  

megnev ezése

Az adatkezelést v égző szerv ezeti egység adatkezelési 

felelősének   a nev e és elérhetősége

Személyes adatkezelő tev ékenység által érintett személyek 

csoportj a 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása                              

(személyes adatokkal való adatkezelési műveltelek leírása)

Személyes adatkezelő tev ékenység megj elölése 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása                              

(személyes adatokkal való adatkezelési műveltelek leírása)

Az adatkezelés célj a

A kezelt személyes adatok köre  A kezeltkülönleges  személyes adatok köre Az adatkezelés j ogalapj a: 

j ogszabály rendelkezése

Az adatkezelés közv etlenül rendeli el j ogszabály

 Az adatkezelést jogszabály rendeli el  közvetelnül

Az adatkezelést elrendelő jogszabály hely (tv. száma, neve, §, bekezdése, pont) pontos meghatározása )

Az adatkezelés j ogalapj a :

adatkezelésre közérdekű v agy közhatalmi j ogosítv ány 

gyakorlásának keretében v égzett feladat v égrehaj tása 

Az  adatkezelést  jogszabály rendelkezése közvetlenül 
nem rendeli el, de az adatkezelés a jogszabály  által 

elrendelt más közérdekű vagy közhatalmi feladat 
végrehajtása közvetve teszi szükségessé.

 A jsz. és abból fakadó kötelezettség pontos 
meghatározása (tv. száma, neve, §, bekezdése, pont, az 

ebből fakadó kötelezettséghez milyen módon van 
szükség az adatkezelésre)

Az adatkezelés j ogalapj a :

az adatkezelőre v onatkozó

j ogi kötelezettség telj esítése  

Az adatkezelésre jogszabály vagy szerződés által az 
adatkezelőre rótt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges 

A  jogi kötelezettség meghatározása: saját vagy 3. 
személy ehhez fűződő érdeke pontos leírása.

Az adatkezelés j ogalapj a 

az érintetett érdeke

az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek 
védelme miatt szükséges

Az érintetti érdek pontos meghatározása 

Az adatkezelés j ogalapj a

 

szerződés telj esítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

Az adatkezelés j ogalapj a 

az érintet hozzáj árulása 

az adatkezeléssel érintett személy hozzájáruló nyilatkozata 

Az adatok forrása :

 érintettől származó

Az adatok forrása :

3. személytől származó

Személyes adatkezelés időtartama Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adatok törlésére 

előirányzott határidő

Személyes adatkezelés helye Amennyiben a személyes adatkezelés 

az uniós j og hatályán kív ül eső 

tev ékenységgel kapcsolatos, v agy 

közös kül-, v édelmi-, 

biztonságpolitikai tev ékenységhez 

kötődik, ennek megj elölése

Amennyiben a személyes adatok 

kezelése harmadik féllel közösen 

történik (közös adatkezelés), 

ennek megj elölése, illetv e 

amennyiben adatfeldolgozó 

bev onásáv al történik, ennek 

rögzítése

Személyes adatok tov ábbítása 

esetén az adattov ábbítás címzettj e 

(szerv /személy megj elölése), helye, 

az adattov ábbítás j ogszabályi v agy 

egyéb megalapozottsága

Személyes adatok kezelése, 

feldolgozása EU-n kív üli tev ékenységi 

hellyel rendelkező tov ábbi (közös) 

adatkezelő v agy adatfeldolgozó által 

történik, ennek megj elölése

Személyes adatkezelés technikai módj a, esetleges 

szoftv eres háttere, a nyilv ántartás formáj a, 

részben v agy egészben automatizált adatkezelési 

forma (ideértv e a profilalkotást is) megj elölése

A személyes adatkezelési 

tev ékenységet támogatj a-e 

elektronikus információs 

rendszer? igen/nem

Amennyiben a személyes adatkezelési tev ékenységet 

elektronikus információs rendszer támogatj a: 

a) az elektronikus információs rendszer megnev ezése,

b) az elektronikus információs rendszer főbb 

funkcióinak felsorolása, 

c) támogatj a-e az elektronikus információs rendszer a 

felhasználói j ogosultság alapú működést, ha igen, 

sorolj a fel a szerepkörök megnev ezését,  

d) milyen adatbiztonsági intézkedéseket támogat az 

elektronikus információs rendszer (felsorolás szinten, 

pl.:  titkosítás, álnev esítés, v isszaállíthatatlan törlés), 

e) üzemeltető szerv ezet megnev ezése

Személyes adatok kezelésére v onatkozó, a 

szerv ezeti egység által alkalmazott, figyelembe 

v ett szabályzat, norma, iránymutatás

A személyes adatkezeléssel összefüggésben 

beszerzett, a Nemzeti Adatv édelmi és 

Információszabadság Hatóságtól származó (NAIH) 

iránymutatás, a NAIH előtt történt esetleges 

panaszkezelésre, adatkezelési nyilv ántartásba 

történt bej elentésre v onatkozó utalás

Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft 53/505-000 
info@cegleditermal.hu

Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
szucs.adam@cegleditermal.hu

dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti M 
út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com Házipénztár programban lévő személyes adatok számlázó programban rögzített magánszemélyek 

házipénztár kezeléséhez szükséges személyes adatok 

rögzítése
számviteli kötelezettség teljesítése név, lakcím ______ ______ ______ A számvitelről szóló 2000. évi C tv. 165. § (4) ______ ______ ______ érintettől származó ______ számviteli kötelezettség teljesítése

A kilépés naptári évének végétől számított 5 év, eglédi 

Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) CTÜ 

számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 

1. számú melléklete .........sora szerint

8 év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv., a számvitelről 

szóló 2000. évi C tv.

együttes értelmezése alapján 

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. ______ ______ ______ ______ RLB Házipénztár program ______

RLB Házipénztár program, számlák nyilvántartása, 

rögzítése, pénzkészlet nyilvántartás, nem támogatja a 

felhasználói jogosultság alapú működést, nincs 

adatbiztonsági intézkedés támogatása

nincs nincs
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Szűcs Ádám Ügyvezető 30/823-52-50 
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dr. Keczely Béla SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest Radnóti M 
út 26.30/210-28-41 cegled.termal.sklb@gmail.com számlavezető programban lévő személyes adatok

OTP Electra számlavezető programban rögzített 

magánszemélyek 

OTP Electra számlavezető programban rögzített 

magánszemélyek utaláshoz szükséges adatainak kezelése
átutalás magánszemélynek, magánszemély általi átutalás név, bankszámlaszám ______ ______ ______ A számvitelről szóló 2000. évi C tv. 165. § (4) ______ ______ ______ érintettől származó ______ számviteli kötelezettség teljesítése

A kilépés naptári évének végétől számított 5 év, eglédi 

Termálfürdő Üzemeltető Kft  ……….  (…év … hó …nap) CTÜ 

számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe vételével készült) 

1. számú melléklete .........sora szerint

8 év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv., a számvitelről 

szóló 2000. évi C tv.

együttes értelmezése alapján 

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. ______ ______ ______ ______ hiányzó adat ______ hiányzó adat nincs nincs



Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 

elemzésére vagy előrejelzésére használják;

   

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

   

A személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
   



32 33 34
Személyes adatkezelésben részt v ev ő (személyes adatokat 

megismerő, kezelő, feldolgozó stb.)  munkaköreik 

megj elölése, az egyes személyeknek az adatkezeléssel 

kapcsolatos konkrét j ogosultságai rögzítésév el, ezen 

j ogosultságok igazolásának módj áv al

A személyes adatkezelés érintettj ei a j ogaikról (táj ékoztatás, 

törlés, tiltakozás stb.), esetleges j ogorv oslati lehetőségekről 

táj ékoztatásra kerültek-e

Személyes adatkezelés j ogszerű módj ának biztosítása, 

az ún. adatv édelmi incidens elkerülése érdekében 

megtett intézkedések

hiányzó adat nincs hiányzó adat

hiányzó adat nincs hiányzó adat




