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Az adatkezelő neve és elérhetősége
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Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége

Szűcs Ádám ügyvezető, Tel: (30)823-5250, e-mail: 
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Az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége

Dr. Keczely Béla  SKLB IMMOJURIS 1137 Budapest, Radnóti 

M. u. 26. fsz. 2 . +36302102841, cegled.termal.sklb@gmail.com
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Az adatbázis, illetve nyilvántartás, adatkezelés rendszer 

neve

igazolások munkaviszony megszűnésekor  

Munkáltatói igazolások nyilvántartása



Egyszerűsített foglalkoztatás nyilvántartása

Álláspályázatok nyilvántartása



Önéletrajzok nyilvántartása

Munkaszerződések nyilvántartása

Munkavállalók jelenléti íve



Munkavállalók üzemorvosi vizsgálatra történő 

beutalásának nyilvántartása

Munkavállalók orvosi alkalmassági 

szakvéleményének nyilvántartása

munkavállalók betegszabadságáról, táppénzes 

napjairól vezetett nyilvántartás

munkavállalók üzemi baleseteiről vezetett 

nyilvántartás



megváltozott munkaképességű munkavállalók 

munkaszerződéseinek nyilvántartása

Családi támogatások kifizetése érdekében vezetett 

nyilvántartás 

bérprogramban szereplő személyes adatok

Családi adókedvezményt igénybe vevő munkavállalók 

nyilvántartása



megbízási szerződések nyilvántartása

iktatóprogramban szereplő személyes adatok

munkavállalók, ügyvezető e-mail címe

IP címek nyilvántartása

céges mobiltelefonszámok nyilvántartása
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Az adatkezelést folytató szervezeti egység  

megnevezése

Titkárság

Titkárság



Titkárság

Titkárság



Titkárság

Titkárság

Titkárság



Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság



Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság



Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság

Titkárság



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 

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



6

Az adatkezelést végző szervezeti egység adatkezelési 

felelősének   a neve és elérhetősége

Galbácsné Varjasi Berta ügyfélkapcsolati vezető, 2700 Cegléd, 

Fürdő út 27-29., Tel: +3653505000 /8-as mellék, +36704424343
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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 

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
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Személyes adatkezelő tevékenység által érintett személyek 

csoportja 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása                              

(személyes adatokkal való adatkezelési műveltelek leírása)

Kilépő munkavállalók

Munkavállalók



Egyszerűsített foglalkoztatottak 

álláshirdetésre jelentkezők



álláshirdetésre jelentkezők, üres álláshelyről érdeklődők

munkavállalók

Munkavállalók



munkavállalók 

munkavállalók

munkavállalók 

munkavállalók



megváltozott munkaképességű munkavállaló

családtámogatást igénylő munkavállalók

munkavállalók 

családi adókedvezményt igénybe vevő munkavállalók  



megbízottak

iktatóprogramban rögzített magánszemélyek 

munkavállalók, ügyvezető

munkavállalók, ügyvezető

munkavállalók, ügyvezető



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 

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
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Személyes adatkezelő tevékenység megjelölése 

Az adatkezelési tevékenység meghatározása                              

(személyes adatokkal való adatkezelési műveltelek leírása)

Igazolások nyilvántartása, kezelése munkaviszony 

megszűnésekor

Munkáltatói igazolások nyilvántartása, kezelése



Egyszerűsített foglalkoztatottakról készített nyilvántartás 

vezetése

pályázó alkalmazása érdekében személyes adatainak 

kezelése értesítése 



állásra jelentkező alkalmazása érdekében személyes 

adatainak kezelése értesítése 

munkaszerződés elkészítéséhez, alkalmazás feltételeinek 

teljesítéséhez adatok felhasználása

munkában töltött idő megállapítása



 orvosi alkalmassági vizsgálatra beutaló elkészítése 

üzemi orvosi alkalmassági szakvélemény nyilvántartása a 

munkaszerződéshez

táppénzes ügyintézés, bérszámfejtés

üzemi balesetnél személyes adatok kezelése, feldolgozása



megváltozott munkaképességű dolgozók adatainak 

kezelése, feldolgozása 

terhességről kiállított orvosi igazoláson szereplő személyes 

adatok kezelése

bérprogramban bérszámfejtéshez szükséges személyes 

adatok nyilvántartása

családi adókedvezmény igénybevételekor a gyermekek 

adatainak kezelése



megbízási szerződéssel összefüggésben személyes adat 

kezelése

papíralapú és elektronikus dokumentumok 

nyilvántartásához szükséges adatrögzítés

A Ceglédi Termálfürdőt Üzemeletető Kftnél az   ügyvezető,  

a KFT munkavállalóinak e-mail cím nyilvántartása

A Ceglédi Termálfürdőt Üzemeletető Kf Ügyvezetőjének, 

munkavállalóinak e-mail cím nyilvántartása

munkavállalók, ügyvezető nevének, céges mobiltelefon 

számának, mobiltelefon IMEI számának, SIM kártya 

számának nyilvántartása



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 

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
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Az adatkezelés célja

Munkaviszonnyal kapcsolatos tények megállapítása, 

munkáltatói jogok gyakorlása, dokumentálása, munkaviszony 

megszűntetése

Munkaviszonnyal kapcsolatos tények megállapítása, 

munkáltatói kötelezettségek teljesítése



Munkaviszonnyal kapcsolatos tények megállapítása, 

munkáltatói kötelezettségek teljesítése, bérszámfejtéshez 

adatszolgáltatás

munkavállaló alkalmazása



munkavállaló alkalmazása

munkaszerződés megkötése

bérszámfejtés alapján munkabér kifizetése



munkaszerződés megkötése

munkaszerződés megkötése

betegszabadság kifizetése, táppénz kifizetéshez jelentés

üzemi baleset megállapítása



munkaszerződés megkötése

Terhességi, családi ellátások, kedvezmények kifizetése

munkabér kifizetése

Családi adókedvezmény kifizetése



megbízási szerződés megkötése

iratkezelési szabályzatnak megfelelő nyilvántartás

A Ceglédi Termálfürdőt Üzemeletető Kft. Ügyezetőjének, 

munkavállalóinak elektronikus levelezése

Ceglédi Termálfürdőt Üzemeletető Kft. Ügyvezetőjének, 

munkavállalóinak munkavégzéséhez számítógép 

használat biztosítása 

Ceglédi Termálfürdőt Üzemeletető Kft. Ügyvezetőjének, 

munkavállalóinak munkavégzéséhez szükséges 

kapcsolattartás biztosítása



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 

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



10
A kezelt személyes adatok köre  

Családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, 

adóazonosító jel, TAJ szám,  biztosítási jogviszony kezdete, vége, 

heti munkaidő, bruttó személyi bér, nettó személyi bér, igazolólap 

álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához, 

tartozás igazolás, jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás 

megállapításához, igazolás járulékalapot képező jövedelemről, levont 

járulékról, munkáltatói igazolás, adatlap munkaviszony 

megszűnésekor

Családi és utónév, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, 

adóazonosító jel, biztosítási időszak, igazolás járulékalapot képező 

jövedelemről és a levont járulékról



Családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, 

adóazonosító jel, TAJ szám, egyszerűsített munka jellege, munkakör 

megnevezése, FEOR szám, munkaviszony kezdete és 

megszűnésének napja, alkalmi munka esetén a ledolgozott 

munkaórák száma/nap, rendes munkaidő, személyi alapbér Ft/óra, 

bankszámlaszám, foglalkoztatási forma, közteher mértéke, 

költséghely

név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, iskolai 

végzettség



név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, iskolai 

végzettség

név, lakcím, születési hely, születési idő, TAJ száma, 

adóazonosító szám

név, aláírás



név, lakcím, születési hely, születési idő, TAJ száma

név, lakcím, TAJ szám,

név, születési hely, születési idő, TAJ száma, betegség kód

név, születési hely, születési idő, TAJ száma, lakcíme, anyja 

neve, neme, állampolgársága



név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, 

adóazonosító száma, TAJ száma

név, lakcím, születési hely, születési idő, TAJ száma, 

adóazonosító száma

név, lakcím, anyja neve, születési hely, születési idő, TAJ 

száma, adóazonosító száma

név, lakcím, születési hely, születési idő, TAJ száma, 

adóazonosító száma, rokonsági kapcsolat



név, születési hely, születési idő, TAJ száma, lakcíme, anyja 

neve,  adóazonosító száma 

név, lakcím, e-mail cím

munkavállaló, ügyvezető neve, e-mail cím

munkavállaló, ügyvezető neve, IP cím

munkavállaló neve, céges mobiltelefonszám



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 

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
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A kezeltkülönleges  személyes adatok köre 



______



______

______

______



______

egészségügyi adat

egészségügyi adat

egészségügyi adat



BNO kód

egészségügyi adat

______

egészségügyi adat



______

______

______

______

______



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 

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
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Az adatkezelés jogalapja: 

jogszabály rendelkezése

Az adatkezelés közvetlenül rendeli el jogszabály

 Az adatkezelést jogszabály rendeli el  közvetelnül

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

meghatározása)





______

______

______



______

______

______

______



______

______

______

______



______

______

______

______

______
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Az adatkezelés jogalapja :

adatkezelésre közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása 

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)





______

______

______



______

______

______

______



______

______

______

_______



közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének ált. 

követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Korm. 

Rendelet

______

______

______
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Az adatkezelés jogalapja :

az adatkezelőre vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítése  

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.

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 10. § (1) és 

(3) bekezdés

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 10. § (1) és 

(3) bekezdés



2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 10. § (1) és 

(3) bekezdés, egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. 

évi LXXV. Törvény 3. és 11. § alapján



______

2012. évi I. törvény 23. § (2)

2012. évi I. törvény 134. § (2)



2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 294 § 

(1) d

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 294 § 

(1) d

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról



2011. évi CXCI. Törvény 21. 

§ (5) a 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 50. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 50. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. 50. §



Polgári törvénykönyv 2013. évi V. tv. 6:272. §

______

2012. évi XI. tv. 11. §.

2012. évi XI. tv. 11. §.

2012. évi XI. tv. 11. §.
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Az adatkezelés jogalapja 

az érintetett érdeke

az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges

Az érintetti érdek pontos meghatározása 





______

______



______

______

______

______



______

______

______

______



______

______

______

______

______
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Az adatkezelés jogalapja

 

szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az érintett az egyik fél



munka szerződés létrehozása



munkaszerződés

______

______



______

______

______

______



______

______

______

_______



______

______

______

______

______
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Az adatkezelés jogalapja 

az érintet hozzájárulása 

az adatkezeléssel érintett személy hozzájáruló nyilatkozata 



______



______

______

______



______

______

______

______



______

______

______

_______



______

______

______

______

______
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Az adatok forrása :

 érintettől származó



érintettől származó



érintettől származó

érintettől származó

érintettől származó



érintettől származó

______

érintettől származó

érintettől származó



érintettől származó

érintettől származó

érintettől származó

érintettől származó



érintettől származó

érintettől származó

érintettől származó

érintettől származó

érintettől származó
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Az adatok forrása :

3. személytől származó



______



______

______

______



______

üzemorvostól származó

______

______



______

______

______

______



______

______

______

______

_______
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Személyes adatkezelés időtartama

A jogviszony megszűnéséig

A jogviszony megszűnéséig



A jogviszony megszűnéséig

sikertelen pályázat esetén az üres álláshely betöltéséig, 

sikeres pályázat esetén a munkaviszony fennállásáig



jelentkező alkalmazása esetén a munkaviszony fennállásáig

munkaviszony fennállásáig

munkaviszony fennállásáig



munkaviszony fennállásáig

munkaviszony fennállásáig

munkaviszony fennállásáig

munkaviszony fennállásáig



munkaviszony fennállásáig

munkaviszony fennállásáig

munkaviszony megszűnését követő év végéig

munkaviszony megszűnéséig 



megbízási szerződés megszűnéséig 

iratkezelési szabályzat szerint

munkaviszony, megbízási szerződés időtartama

munkaviszony, megbízási szerződés időtartama

munkaviszony, megbízási szerződés időtartama
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Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adatok törlésére előirányzott határidő

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

A kilépés naptári évének végétől számított 5 év, a mukaügyi-, bér- TB 

nyilvántartásokat tilos selejteznieglédi 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



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

sikertelen pályázat esetén 2 évig, sikeres pályázat esetén a munkaviszony 

megszűnését követő 50 évig, 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



2 évig,a jelentkező alkalmazása esetén a munkaviszony megszűnését követő 

50 évig, 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

jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján 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

munkaviszony megszűnése után 5 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján kiadott t. 

iratkezelési szabályzata alapján U412 sor szerint



 50 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

jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján 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 

jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján

jogviszony megszűnését követő 75 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján 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



jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján kiadott  

iratkezelési szabályzata alapján U416 sor szerint

jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján 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

jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján 

jogviszony megszűnését követő 50 évig az adózás rendjéről szóló 2017. CL. 

tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv., a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL tv. együttes értelmezése alapján 



jogviszony megszűnését követő 50 évig, 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

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

munkaviszony fennállása, megbízási szerződés időtartamát követő 1 évig

a Munka törvénykönyve 2012. évi I. tv. 11. §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

munkaviszony fennállása, megbízási szerződés időtartamát követő 1 évig

a Munka törvénykönyve 2012. évi I. tv. 11. §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

munkaviszony fennállása, megbízási szerződés időtartamát követő 1 évig

a Munka törvénykönyve 2012. évi I. tv. 11. §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
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Személyes adatkezelés helye

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.



2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.



2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.



2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.



2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.



2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
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Amennyiben a személyes adatkezelés az 

uniós jog hatályán kívül eső 

tevékenységgel kapcsolatos, vagy 

közös kül-, védelmi-, biztonságpolitikai 

tevékenységhez kötődik, ennek 

megjelölése

Amennyiben a személyes adatok 

kezelése harmadik féllel közösen 

történik (közös adatkezelés), ennek 

megjelölése, illetve amennyiben 

adatfeldolgozó bevonásával 

történik, ennek rögzítése



______ ______



______ ______

______ ______

______ ______



______ ______

______ ______

______ ______

______ ______



______ ______

______ ______

______ ______

______ ______



______ ______

______ ______

______ ______

______ ______

______ ______
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Személyes adatok továbbítása esetén 

az adattovábbítás címzettje 

(szerv/személy megjelölése), helye, az 

adattovábbítás jogszabályi vagy 

egyéb megalapozottsága

Személyes adatok kezelése, 

feldolgozása EU-n kívüli tevékenységi 

hellyel rendelkező további (közös) 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó által 

történik, ennek megjelölése

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek



Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

Nyári munka esetén WHC Diák 

Iskolaszövetkezet 9500 Celldömölk, Sági 

u. 65., WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. 

8912 Nagypáli, Innovációs Ökocentrum, 

030/2., WHC Outsourcing Szolgáltató 

Kft. 8912 Nagypáli, Innovációs 

Ökocentrum 030/2.

______



Nyári munka esetén WHC Diák 

Iskolaszövetkezet 9500 Celldömölk, Sági 

u. 65., WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. 

8912 Nagypáli, Innovációs Ökocentrum, 

030/2., WHC Outsourcing Szolgáltató 

Kft. 8912 Nagypáli, Innovációs 

Ökocentrum 030/2.

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______



hiányzó adat ______

hiányzó adat ______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek, "Héregi 

és Társa" Kft. 2737 Ceglédbercel, 

Somogyi B. u. 9., szerződés szerint

______



Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 19. 

Bérszámfejtés, adó- és TB ügyintézés, 

adatszolgáltatás megállapodás szerint, 

felügyeleti és ellenőrző szervek

______



Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 

19. Könyvelési feladatok ellátása, 

megállapodás szerint

______

Conto Kft. 2700 Cegléd, Teleki u. 

19. Könyvelési feladatok ellátása, 

megállapodás szerint

______

hiányzó adat ______

hiányzó adat ______

A társaság szerződött partnerei ______
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Személyes adatkezelés technikai módja, esetleges 

szoftveres háttere, a nyilvántartás formája, részben 

vagy egészben automatizált adatkezelési forma 

(ideértve a profilalkotást is) megjelölése

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása



Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása

Számítógépes adattárolás, eredeti példányok 

tárolása, nyilvántartása



Számítógépes adattárolás, eredeti példányok 

tárolása, nyilvántartása

Számítógépes adattárolás, eredeti példányok 

tárolása, nyilvántartása

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása



nincs adat

nincs adat

Másolati példányok tárolása, nyilvántartása

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása



Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása

Conto Kft.

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása



Ügyviteli szoftver alkalmazása

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Eredeti példányok tárolása, nyilvántartása
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A személyes adatkezelési 

tevékenységet támogatja-e 

elektronikus információs 

rendszer? igen/nem

nem

nem



nem

nem



nem

nem

nem



nincs adat

nincs adat

nem

nem



nem

nem

Conto Kft.

nem



igen

igen

nincs adat

nincs adat

nem
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Amennyiben a személyes adatkezelési tevékenységet 

elektronikus információs rendszer támogatja: 

a) az elektronikus információs rendszer megnevezése,

b) az elektronikus információs rendszer főbb funkcióinak 

felsorolása, 

c) támogatja-e az elektronikus információs rendszer a 

felhasználói jogosultság alapú működést, ha igen, sorolja 

fel a szerepkörök megnevezését,  

d) milyen adatbiztonsági intézkedéseket támogat az 

elektronikus információs rendszer (felsorolás szinten, pl.: 

titkosítás, álnevesítés, visszaállíthatatlan törlés), 

e) üzemeltető szervezet megnevezése

-



-

nincs



nincs

nincs

nincs



nincs adat

nincs adat

nincs

nincs



nincs

nincs

nincs adat

nincs



Incash bővített iktató modul, mely támogatja a 

felhasználói jogosultság alapú működést. 

Iktatókönyvek létrehozása, megtekintése, 

módosítása, iratmozgatás, küldemény érkeztetése, 

bontása, expediálás, nyomtatás, partnerek 

megtekintése, felvitele, módosítása, törzsadatok 

felvitele, módosítása, törlése, programbeállítások, 

ügyintézés

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs
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Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a szervezeti 

egység által alkalmazott, figyelembe vett szabályzat, 

norma, iránymutatás

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva



nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva



nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva



nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva



nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva



nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva

nincs írásban szabályozva
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A személyes adatkezeléssel összefüggésben 

beszerzett, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságtól származó (NAIH) 

iránymutatás, a NAIH előtt történt esetleges 

panaszkezelésre, adatkezelési nyilvántartásba történt 

bejelentésre vonatkozó utalás
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Személyes adatkezelésben részt vevő (személyes adatokat 

megismerő, kezelő, feldolgozó stb.)  munkaköreik megjelölése, 

az egyes személyeknek az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét 

jogosultságai rögzítésével, ezen jogosultságok igazolásának 

módjával

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető



ügyfélkapcsolati vezető, gazdasági ügyintéző

ügyfélkapcsolati vezető



ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető



ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető



ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető



ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető

ügyfélkapcsolati vezető
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A személyes adatkezelés érintettjei a jogaikról (tájékoztatás, 

törlés, tiltakozás stb.), esetleges jogorvoslati lehetőségekről 

tájékoztatásra kerültek-e

nem

nem



nem

nem



nem

nem

nem



nem

nem

nem

nem



nem

nem

nem

nem



nem

nem

nem

nem

nem
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Személyes adatkezelés jogszerű módjának biztosítása, az 

ún. adatvédelmi incidens elkerülése érdekében megtett 

intézkedések

eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban

eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban



eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban
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irattárban
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eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban

eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban



eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban

eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 

irattárban

eredeti példányok tárolása zárt szekrényben zárt 
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irattárban
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irattárban




