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2. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Vállalkozó által kezelt személyes adatok körét, az 
adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tartalmazza. A 
Társaság adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 
2016/679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt szabályokon alapul.

A Vállalkozó megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az 
érintettek fenti két jogszabályban ismertetett jogai személyes adataik kezelése 
során maradéktalanul érvényesüljenek.

Ha jogszabály az adatok megőrzésére a Tájékoztatóban megszabott időtartamnál 
hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az 
irányadó.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ VÁLLALKOZÓ MEGNEVEZÉSE
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II. FEJEZET

A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE

1. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól csak olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, illetve 
olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági 
orvosi vizsgálatot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra 
vonatkozó szabály ír elő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez, 
fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló 
személyiségi jogait nem sértik.

(2) A Vállalkozó jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdek 
érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony 
létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló 
alábbi adatait:

1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímkártya száma,
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkaköre,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. önéletrajz,
20. fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),
21. a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve 
írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát 
igazoló okirat,
23. a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok, 
25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,
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