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Szálláshely szolgáltatásra ajánlatkérés+

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
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fotozás, v ideó felv étel marketing

Minden természetes személy, aki előzetesen hozzáj árul

ahhoz, hogy róla kép-, v ideó- és/v agy hangfelv étel készülj ön 

szolgáltatás

igénybev étele során.

az érintettről, és/v agy az

érintettel készített hang-, kép- és v ideófelv ételt kizárólag az érintett

előzetes hozzáj árulásáv al hozza létre és teszi azt/azokat közzé a

weboldalán és/v agy Adatkezelő közösségi oldalán, betartv a az érintett

hozzáj árulásában meghatározottakat.

Adatkezelés célj a az érintettről az érintett beleegyezésév el készített 

hang-,

kép- és v ideófelv ételek érintetti hozzáj árulását köv ető, az adatkezelő

weboldalán v agy közösségi oldalán történő közzététele és így az

adatkezelő marketingj e.

érintettel készült hangfelv étel azonosítás

• érintett arcképmása azonosítás

• érintettről készült egyéb képfelv étel,

• ideértv e a v ideófelv ételt, amelyről az

• érintett felismerhető

• azonosítás

• név  hozzáj árulás azonosításához

• e-mail cím kapcsolattartás

hozzáj árulás j elzése hozzáj árulás meghatározása

azérinett hozzáj árulása felv étel készítéséhez, megörzéséhez 

és közzétételéhez
érinetettől származó - a felv étel elkészítése és közzétételének időpontj áig

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe v ételév el készült) 

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

az érinetett hozzáj ásának v isszav onásáig
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Közösségi oldalakon történő j elenlét és marketing

facebook
marketing

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő

közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi 

oldalán lév ő oldalt

v agy azon megj elenő tartalmakat önként köv etik, 

megosztj ák, kedv elik.

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célj a akkor v álik lényegessé,

ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő j elenlét és az

azzal kapcsolatos adatkezelés célj a a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingj e. A

közösségi oldal segítségév el az érintett táj ékozódhat a legúj abb akciókról

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán

képeket/v ideófelv ételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az

Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt

összekapcsolhatj a más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi

portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni

kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingj e.

• érintett publikus nev e azonosítás

• publikus fotój a azonosítás

• publikus e-mail címe kapcsolattartás

• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

• kapcsolattartás, v álaszadás alapj a érintett általi értékelés, v agy más műv elet 

eredménye

• minőségj av ítás, v agy egyéb műv elet célj a

Érintett a közösségi oldal feltételei alapj án önként hozzáj árul 

az Adatkezelő

tartalmainak köv etésév el, kedv eléséhez. Példálózó 

meghatározással élv e,

a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra 

az érintett

az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintv a iratkozhat 

fel, és ezzel

hozzáj árul az Adatkezelő híreinek és aj ánlatainak 

közzétételéhez a saj át

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” 

linkre kattintv a

iratkozhat le, tov ábbá az üzenő fal beállításai segítségév el 

törölheti a nem

kív ánt, üzenő falon megj elenő hírfolyamokat.

érinetettől származó -
a felv étel elkészítése és közzétételének időpontj áig 

kapcsolattaetásig 

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe v ételév el készült) 

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

az érinetett hozzáj ásának v isszav onásáig
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Közösségi oldalakon történő j elenlét és marketing

youube.com
marketing

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő

közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi 

oldalán lév ő oldalt

v agy azon megj elenő tartalmakat önként köv etik, 

megosztj ák, kedv elik.

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célj a akkor v álik lényegessé,

ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a youtube-on történő j elenlét és az

azzal kapcsolatos adatkezelés célj a a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingj e. A

közösségi oldal segítségév el az érintett táj ékozódhat a legúj abb akciókrólAdatkezelő közösségi 

oldalán, különösen Facebook oldalán

képeket/v ideófelv ételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az

Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt

összekapcsolhatj a más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi

portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni

kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingj e.

• érintett publikus nev e azonosítás

• publikus fotój a azonosítás

• publikus e-mail címe kapcsolattartás

• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

• kapcsolattartás, v álaszadás alapj a érintett általi értékelés, v agy más műv elet 

eredménye

• minőségj av ítás, v agy egyéb műv elet célj a

Érintett a közösségi oldal feltételei alapj án önként hozzáj árul 

az Adatkezelő

tartalmainak köv etésév el, kedv eléséhez. Példálózó 

meghatározással élv e,

a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra 

az érintett

az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintv a iratkozhat 

fel, és ezzel

hozzáj árul az Adatkezelő híreinek és aj ánlatainak 

közzétételéhez a saj át

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” 

linkre kattintv a

iratkozhat le, tov ábbá az üzenő fal beállításai segítségév el 

törölheti a nem

kív ánt, üzenő falon megj elenő hírfolyamokat.

érinetettől származó -
a felv étel elkészítése és közzétételének időpontj áig 

kapcsolattaetásig

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe v ételév el készült) 

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

az érinetett hozzáj ásának v isszav onásáig
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Közösségi oldalakon történő j elenlét és marketing

google
marketing

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő

közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi 

oldalán lév ő oldalt

v agy azon megj elenő tartalmakat önként köv etik, 

megosztj ák, kedv elik.

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célj a akkor v álik lényegessé,

ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a google-on történő j elenlét és az

azzal kapcsolatos adatkezelés célj a a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingj e. A

közösségi oldal segítségév el az érintett táj ékozódhat a legúj abb akciókról

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán

képeket/v ideófelv ételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az

Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt

összekapcsolhatj a más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi

portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni

kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

a weboldalon található tartalmak

közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingj e.

• érintett publikus nev e azonosítás

• publikus fotój a azonosítás

• publikus e-mail címe kapcsolattartás

• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

• kapcsolattartás, v álaszadás alapj a érintett általi értékelés, v agy más műv elet 

eredménye

• minőségj av ítás, v agy egyéb műv elet célj a

Érintett a közösségi oldal feltételei alapj án önként hozzáj árul 

az Adatkezelő

tartalmainak köv etésév el, kedv eléséhez. Példálózó 

meghatározással élv e,

a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra 

az érintett

az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintv a iratkozhat 

fel, és ezzel

hozzáj árul az Adatkezelő híreinek és aj ánlatainak 

közzétételéhez a saj át

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” 

linkre kattintv a

iratkozhat le, tov ábbá az üzenő fal beállításai segítségév el 

törölheti a nem

kív ánt, üzenő falon megj elenő hírfolyamokat.

érinetettől származó -
a felv étel elkészítése és közzétételének időpontj áig 

kapcsolattaetásig

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 
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1. számú melléklete .........sora szerint  

az érinetett hozzáj ásának v isszav onásáig
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Minden természetes személy, aki más érintettekkel

együtt, egyazon időpontban kív ánj a igénybe v enni 

Adatkezelő

szolgáltatásait rendezv ény célj áv al.

Az adatkezeléssel érintett tev ékenység és folyamat a köv etkező:

a) Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton

b) keresztül v agy módon megadásáv al információt kérhet,

c) egyeztethet az Adatkezelőv el a rendezv énnyel kapcsolatban.

d) Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok email-

e) ben j utnak el.

f) Az Adatkezelő Munkatársa az érintett v álasztásának megfelelően az

g) érintett informálj a, aj ánlatot ad, v agy időpontot/szolgáltatást foglal

h) le a mindenkori Adatkezelési- és Adatv édelmi Szabályzat v onatkozó

i) részének betartása mellett.

j ) Érintett, az adatkezelés célj áv al összhangban, önkéntesen

k) hozzáj árul ahhoz, hogy Adatkezelő v ele kapcsolatba lépj en az

l) adatkezelés célj áv al kapcsolatban, pl. érintett kérdését

m) megv álaszolj a.

Az adatkezelés célj a a rendezv ény megszerv ezésév el kapcsolatos

feladatok ellátása, v alamint kapcsolattartás az érintettel.

• kapcsolattartó nev e azonosítás

• e-mail cím kapcsolattartás

• cím kapcsolattartás

• telefonszám kapcsolattartás

• létszám szerv ezéshez szükséges adat

• felnőttek száma szerv ezéshez szükséges adat

• gyermekek száma szerv ezéshez szükséges adat

• érkezés időpontj a szerv ezéshez szükséges adat

• táv ozás időpontj a szerv ezéshez szükséges adat

• érintett általi egyéb közlemény v álaszadás

2000.

év i C. törv ény 169. § (2) érinetettől származó - a számla kiállításáig és annak könyv eléséig

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe v ételév el készült) 

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

 a könyv v iteli elszámolást alátámasztó bizonylaként  a 2000. év i 

C. törv ény 169. § (2) bekezdése alapj án az ÁFA bev allástól 

számított. legalább 8 év ig 
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webodal marketing

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő

weoldlalát látogatj áj

  

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célj a akkor v álik lényegessé,

ha az érintett az oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

  

a weboldalon található tartalmak

 megosztása, publikálása, marketingj e.

• érintett publikus nev e azonosítás

• publikus fotój a azonosítás

• publikus e-mail címe kapcsolattartás

 Cookie-k által gyűj tött adatok Google Adwords remarketing

Érintett a közösségi oldal feltételei alapj án önként hozzáj árul 

az Adatkezelő

tartalmainak köv etésév el, kedv eléséhez. Példálózó 

meghatározással élv e,

a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra 

az érintett

az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintv a iratkozhat 

fel, és ezzel

hozzáj árul az Adatkezelő híreinek és aj ánlatainak 

közzétételéhez a saj át

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” 

linkre kattintv a

iratkozhat le, tov ábbá az üzenő fal beállításai segítségév el 

törölheti a nem

kív ánt, üzenő falon megj elenő hírfolyamokat.

érinetettől származó - a felv étel elkészítése és közzétételének időpontj áig

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe v ételév el készült) 

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

az érinetett hozzáj ásának v isszav onásáig
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reklám marketing hirdető magánszemélyek hirdetés felv ételének elbírálása, telj esítése hirdetési szerződés megkötése, értékesítése hirdetést feladó magánszemélyek nev e, címe - - - - - hirdetési szerződés - érintettől származó - a szerződés időtartama

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

CTÜ számú Iratkazalési Szabályzatának   ( amely a közfeladatot 

ellátó szerv ek iratkezelésének általános köv etelményeiről szóló 

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

hiv atalok egységes irattári terv ének kiadásáról szóló 78/2012. 

(XII.28.) BM rendelet figyelembe v ételév el készült) 

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

2000. év i C. törv ény

a számv itelről 169. § (2) 8 év
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nem lakáscélú bérlemény pályázati ajánlatok 

nyilvántartása
marketing

a nem lakáscélú bérleményre pályázó természtes 

személyek

nem lakáscélú bérlemény pályázati ajánlatában lévő személyes adatok 

nyilvántartásabérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében (tájékoztatás, 

értesítés, felszólítás)

Önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérleti szerződésének 

megkötése

Pályázó adatai: név, születési hely, születési idő, anyja neve, 

adóazonosító jel, lakcím, személyi igazolvány száma, telefonszám
______ Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.29.) KT rendelet 30. § (4) bek. ______ ______ ______ ______ ______ érintettől származó - pályázati eljárás befejezése

Ceglédi 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 

5 év, Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.29.) KT rendelet 5. § 

h), 7. § (4) (nem selejtezhető)
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nem lakáscélú helyiség bérleti szerződéseinek 

nyilvántartása
marketing nem lakás célú helyiség bérlő termáésztes személyek

nem lakáscélú helyiség bérleti szerződésében  szereplő bérlői személyes adatok 

kezelésebérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében (tájékoztatás, 

értesítés, felszólítás)

nem lakáscélú helyiség bérbeadása
Bérlő adatai: név, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító 

jel, lakcím, személyi igazolvány száma
______ Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.29.) KT rendelet 4. § c) ______ ______ ______ ______ ______ érintettől származó - adásvételi szerződés aláírásáig

Ceglédi 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 

bérleti szerződés lejáratát követő 25 év, az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 

78/2012. (XII.28.) BM rendelet alapján kiadott, a VÁRVAG 

Nonprofit Kft .iratkezelési szabályzata
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nem lakáscélú bérlemények átadás-átvételi 

jegyzőkönyveinek nyilvántartása
marketing nem lakás célú helyiség bérlő természtes személyek

bérlemény átadás-átvételi jegyzőkönyvben lévő személyes adatok 

nyilvántartásabérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében (tájékoztatás, 

értesítés, felszólítás)

önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú bérlemény birtokba adása név, lakcím, telefonszám ______ Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.29.) KT. rendelet 33. § ______ ______ ______ ______ ______ érintettől származó -
bérleti jogviszony fennállása, nem lakáscélú helyiség 

használatának  időtartama

Ceglédi 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 

bérleti szerződés lejáratát követő 25 év, 78/2012. (XII.28.) 

BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári 

tervének kiadásáról (saját hatáskörben meghatározva) 

nem selejtezhető

2700 Cegléd Fürdő út 27-29. INFORMATIKUS INFORMATIKUS INFORMATIKUS 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 INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS

hiányzó adat nincs INFORMATIKUS




