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1. Az adatkezelés célja 
A szerződés teljesítése, az üzleti tevékenységből eredő kockázatok csökkentése; a jogviszonyhoz kapcsolódó 
együttműködési, tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség teljesítése; munka-, baleset-, tűzvédelmi, illetve 
szerződéstől függően a közlekedésbiztonsági, ill. vasútbiztonsági események haladéktalan kezelése 

2. A kezelt adatok köre 
Természetes személynek, vagy az egyéni vállalkozónak a szerződésben feltüntetett, vagy a szerződés teljesítése 
során megismert személyes adatai.  

Természetes személy esetén különösen: neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, 
adóazonosító jele, bankszámlájának a száma, TAJ száma és minden olyan adat, amelynek feltüntetését akár a 
szerződésben, akár a szerződés teljesítéséhez jogszabály ír elő.  

Egyéni vállalkozó esetén különösen: neve, bejelentett irodájának címe, adószáma, bankszámlájának a száma egyéni 
vállalkozása nyilvántartásba vételekor kapott nyilvántartási száma (pl. ügyvéd esetén a Kamarai Azonosító Szám; 
könyvvizsgáló esetén a kamarai bejegyzési szám) és minden olyan adat, amelynek feltüntetését akár a 
szerződésben, akár a szerződés teljesítéséhez jogszabály ír elő.  

3. Adatok forrása  
A szerződésben feltüntetett adatok, és a szerződés teljesítése során a Társaság tudomására jutott személyes 
adatok. 

4. Az adatkezelés jogalapja 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. 
 

5. Adattárolás határideje 
Legfeljebb a kötelmi jogviszonyból (pl. szerződés) eredő igények Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti 
elévülési idejének az utolsó napjáig. 

6. Adattárolás módja 
Papíralapon és elektronikusan. 
 

7. Adatfeldolgozó bevonására sor kerül-e: igen 

8. Adatfeldolgozó adatai 
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3530 Miskolc, 
Petőfi utca 1-3. cégjegyzékszám: 05-10-000406, adószám: 13778749-2-05) 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0510000406/TaroltCegkivonat 

 

A Társaság, mint adatkezelő adataira, az adatvédelmi tisztviselő adataira, az adatok biztonságára, a 
jogorvoslatokra, a kártérítésre és sérelemdíjra, az érintettet megillető egyéb jogokra, valamint a további 
adatkezelési tájékoztatásra vonatkozóan az SZB-42 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 
törzsszövegében, különösen annak 1. és 7. fejezetében találhatóak információk. A jelen tájékoztatóban, 
illetve az SZB-42 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat törzsszövegében nem szabályozott kérdések, 
körülmények tekintetében a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0510000406/TaroltCegkivonat
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