
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

MUNKAVÁLLALÓI FARÖNK JUTTATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. 

április 27-ei 20016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. 

cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az 

alábbi tájékoztatást adja.  

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató az 1. pontban meghatározott Adatkezelő a vele foglalkoztatási 

jogviszonyban álló személyek által Adatkezelőtől igényelt tűzifával összefüggő eljárásban kezelt 

személyes adatokra vonatkozik. 

 

1. Jelen tájékoztató kapcsán az Adatkezelő  

 

Adatkezelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

Székhelye: 1215 Budapest, Katona J. u. 62-64. 

Honlap címe: www.varosgazda.eu 

email cím: info@varosgazda.eu 

adatvédelmi tisztviselő: dr. Kárpáti Judit 

A továbbiakban: Adatkezelő. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy 

azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a 

természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító alapján 

azonosítható. 

2. A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok 

 

GDPR 

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 

3. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (hozzájáruláson alapuló  adatkezelés), az 

igénylés elbírását követően a 6. cikk (1) bek. f) pont (Adatkezelő jogos érdeke). 

4. Adatkezelés célja: az Adatkezelő foglalkoztatottjai által igényelt tűzifa eljárás bonyolítása 

5. A kezelt adatok köre: 

 

 

adatkör megnevezése miért szükséges forrása 

kérelmező neve a természetes személy 
azonosításához 

kérelem 

foglalkoztatotti státusszal 
összefüggő adatok 

igény elbírálásához szükséges kérelem 

lakóhely, tartózkodási hely igény elbírálásához szükséges kérelem 

kapcsolattartási adatok az igény teljesítéséhez 
szükséges 

kérelem 
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kérelmezővel közös 
háztartásban élők adatai 

igény elbírálásához szükséges kérelem 

kéményellenőrzésre 
vonatkozó adatok 

biztonsági okokból kérelem 

személyes körülményekkel 
összefüggő adatok 

igény elbírálásához szükséges kérelem 

   

   

 

 

6. Az adatok megismerésére jogosultak: A tűzifa igénylések elbírálásában részt vevő biztossági 

tagok: Dzsida László, Ugrai Nikoletta és Nagyné Kovács Tímea. 

7. Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának önkéntes visszavonásáig, mely az igény 

elbírálásáig lehetséges. AZ elbírálást követően az adatkezelés az eljárás lezárását követő 5 

évig tart.  

8. Adatbiztonság: Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő 

székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő 

információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait 

védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása 

ellen.  

9. Adattovábbítás, profilalkotás: A személyes adatok továbbítása harmadik országba, 

nemzetközi szervezet részére nem történik. A személyes adatok kezelése során automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás nem történik.  

10. Az érintettek jogai: 

a) tájékoztatás 

b) hozzáférés személyes adataihoz 

c) személyes adatainak helyesbítése, kiegészítése 

d) adathordozhatóság 

e) tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen. 

f) adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek:  

f1.) Adatkezelő megkeresése: az adatvédelmi tisztviselőn keresztül, az 

adatvedelem@varosgazda.eu email címen, vagy a 06704345522 telefonszámon. 

f2) hatósági  eljárás kezdeményezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál a 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 címen 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató elérhető a www.varosgazd.eu honlapon. 
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