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1. sz. melléklet 
az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához 

 
 

A SZABÁLYZAT DINAMIKUSAN VÁLTOZÓ ADATKEZELÉSI RENDSZERELEMEIRŐL 
 

A) Ügyféladatok kezelése  
 
adatfeldolgozók: 
 

 Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.1  
(2040 Budaörs, Szabadság út 301.)2 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 a Therefore rendszer üzemeltetése 
 fogyasztóvédelmi és panasz ügyintézés 
 

 EPDB Nyomtatási Központ Zrt. 3 
(1117 Budapest, Budafoki út 107-109. képviseli: Molnár Gergely, vezérigazgató) 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 az ügyfelek számláinak nyomtatása 
 
 
B) Ügyfélszolgálati adatkezelés 
 
adatfeldolgozók: 

 

 Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.  
(2040 Budaörs, Szabadság út 301.) 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 a Therefore rendszer üzemeltetése 
 

 INVITEL Távközlési Zrt. 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 a telefonos ügyfélszolgálat hangrögzítéséhez szükséges elektronikai berendezések 
biztosítása 

 
C) Hátralékkezelés  
 
adatfeldolgozók: 
 

 Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.  
(2040 Budaörs, Szabadság út 301.) 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 a hátralék behajtása 
 a követeléskezelési eljárás lefolytatása 
 döntés részletfizetési kérelmekről 

                                                           
1
 Dalkia Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság neve 2015. január 1. napjától Veolia Szolgáltató 

Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságra változott 
2
 Módosult 2016. február 15. napján 

3
 Módosult 2016. május 2. napján 
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adattovábbítás címzettje: 

o Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

(1024 Budapest, Margit krt. 85-87.) 

Adattovábbítás jogalapja: 2011. évi CLXX. törvény Hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget 
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény. 
 
Továbbított adatok köre: A lakásbérleti szerződésben a bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti 
Eszközkezelő a közüzemi szolgáltatótól a bérlő közüzemi díjhátralékának mértékéről vagy annak 
hiányáról adatszolgáltatást kérjen. 
  
Adattovábbítás időpontja: Minden adatkéréskor. 
 
D) Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés  
 
adatfeldolgozó: 
 

 Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.  
(2040 Budaörs, Szabadság út 301.) 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 a teljes személyügyi nyilvántartás vezetése 
 bérszámfejtés 
 munkaügyi perek 
 

adattovábbítások címzettjei:  
 

 OTP SZÉP kártya  

 MKB Nyugdíjpénztár-önkéntes pénztári ág  

 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 AB-Aegon (2009-től UNIQA is) Nyugdíjpénztár 

 AXA (2007-től a Winterthur is ide tartozik) Nyugdíjpénztár 

 Pannónia (korábban VIT) Önkéntes Nyugdíjpénztár 

 MKB Egészségpénztár  

 OTP Egészségpénztár 

 WELLNES Egészségpénztár 

 Pannonia (korábban VBKD) Önsegélyező Pénztár 
 
E) Munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
  

 Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.  
(2040 Budaörs, Szabadság út 301.) 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 a konkrét ellenőrzés végzése 
 az ellenőrzéshez az informatikai rendszer biztosítása 
 az ellenőrzéshez személyi forrás biztosítása 

 
F) Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés  
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 Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.  
(2040 Budaörs, Szabadság út 301.) 
o adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

 pályáztatás, jelentkezők kiválasztása 
 
G) Belső adatvédelmi felelős 
 

Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse 2013. augusztus 15-től 2014. február 15-ig dr. Pataki Gábor L 

TENDER –CONSULTING Kft. (2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2.)4, 2014. február 16-tól 

dr. Gáspár Andrea 
Tel.: 06 23 806 129 

adatvedelmi.felelos@veolia.com 
gaspar.andrea@veolia.com 

www.veolia.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Az Érdhő kft és az TENDER –CONSULTING Kft. közötti szerződés 2014. február 15. napján lejárt 

mailto:adatvedelmi.felelos@veolia.com
mailto:gaspar.andrea@veolia.com
http://www.veolia.hu/
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartásba vett adatkezelések 

nyilvántartási számai: 

Nyilvántartási szám Adatkezelés megnevezése Dátum 

NAIH-68574/2013. "Közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok 

gyakorlása. a távhőszolgáltatás során a lakóközösségek és a 

magánszemély felhasználók kiszolgálásához és az ezzel kapcsolatos 

polgári jogi igények érvényesítéséhez szükséges adatok kezelése." 

megnevezésű adatkezelés 

2013.09.18. 

NAIH-68575/2013. "A közüzemi szolgáltatással kapcsolatos panaszkezelés, a 

bejelentések kivizsgálása és az érintettek értesítése. A 

távhőszolgáltatás kapcsán felmerülő panaszok ügyfélszolgálati 

adatkezelése." megnevezésű adatkezelés 

2013.09.18. 

NAIH-68576/2013. "Adatkezelő szolgáltatási területén a fogyasztói adatok kezelése, 

hátralékkezelés céljából. " megnevezésű adatkezelés 

2013.09.17. 

NAIH-68577/2016. "Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése." 

megnevezésű adatkezelés 

2016.04.14. 

NAIH-68578/2013. "A társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a 

munkavállalóknak biztosított számítógép, e-mail cím és internet-

hozzáférés ellenőrzése. " megnevezésű adatkezelés 

2013.09.17. 

NAIH-68579/2013. "Megüresedett álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló 

kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése.  

Megfelelő munkavállaló kiválasztása." megnevezésű adatkezelés 

2013.09.17. 

NAIH-68580/2013. "Az emberi élet, testi épség védelme, valamint vagyonvédelem." 

megnevezésű adatkezelés 

2013.09.17. 

NAIH-76900/2014. "GPS rendszer alkalmazása, a társaság munkavállalóinak 

rendelkezésre bocsátott gépjárművekben GPS rendszer 

alkalmazásával a társaság jogos gazdasági érdekének védelme, a 

munkavégzés hatékony megszervezésnek biztosítása.” 

megnevezésű adatkezelés 

2014.07.17. 
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2. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

 

név: ………………………………………………… 
szervezeti egység: ………………………………………………… 
anyja neve: …………………………………………………                   
 

 

munkavállaló/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló ezúton nyilatkozom, hogy az Érdhő 

Kft. által munkavégzés céljából, munkaeszközként rendelkezésemre bocsátott gépjárművében a 

műholdas járműkövető rendszer (GPS) üzemelését tudomásul veszem, az adatkezeléshez 

hozzájárulok. 

 

Dátum: ………………………………… 

 

 

 ……………………………………… 

 aláírás 

 

Az Érdhő Kft. adatkezelésének célja a munka hatékony megszervezése, a Társaság jogos gazdasági 

érdekének a védelme, mely a hatályos jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII., az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvénynek, valamint az Érdhő Kft. 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően történik. Az adatkezelés jogalapja a 2012. 

évi I., a Munka Törvénykönyve 11.§ (1) bekezdése, esetlegesen a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) 

bekezdése. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra a Veolia cégcsoport tagjai jogosultak, 3. személynek 

az adatok nem kerülnek átadásra. Az adatokat az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

meghatározott személyek ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartalma a rögzítéstől számított 12 

hónap. Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elektronikus elérhetősége: 

\\Fileserver\faliujsag\Adatvédelmi szabályzatok  

 
 
 

file://///Fileserver/faliujsag/Adatvédelmi%20szabályzatok
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Adatvédelmi tájékoztató a GPS adatkezeléshez5 

Az Érdhő Kft. adatkezelésének célja a munka hatékony megszervezése, a Társaság jogos gazdasági 

érdekének a védelme, mely a hatályos jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII., az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvénynek, valamint az Érdhő Kft. 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően történik.  

Az adatkezelés jogalapja a 2012. évi I., a Munka Törvénykönyve 11.§ (1) bekezdése, ez törvényi 

felhatalmazáson alapul, független az érintett hozzájárulásától, esetlegesen a 2011. évi CXII. törvény 

5.§ (1) a) bekezdése, mely jelenti az érintett önkéntes hozzájárulását.  

Adatkezelésre és adatfeldolgozásra a Veolia cégcsoport tagjai jogosultak, 3. személynek az adatok 

nem kerülnek átadásra. Az adatokat kizárólag az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

meghatározott személyek ismerhetik meg. A Veolia Társaságcsoport gépjármű flottamenedzsere a 

rendszerben az adatok rögzítését és a jogosultságok beállítását végzi, a szabályzatban meghatározott 

más, az adatok megismerésére jogosult személyek a munka hatékony megszervezéséhez 

kapcsolódóan az adatok elemzését végzik. 

Az adatkezelés időtartalma a rögzítéstől számított 12 hónap.  

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Veolia cégcsoport feltüntetett elérhetőségein: Veolia Energia 

Magyarország Zrt. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 301., telefonszám: +36 (23) 806-141, e-mail: 

rigo.tamas@veolia.com  honlap: www.veolia.hu. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap:  http://www.naih.hu), másrészt jogorvoslatért 

bírósághoz is fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu). Valamely 

eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az Adatkezelőnek elküldeni. 

Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elektronikus elérhetősége: 

\\Fileserver\faliujsag\Adatvédelmi szabályzatok  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Módosult 2016. május 2. napján 

mailto:rigo.tamas@veolia.com
http://www.veolia.hu/
http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/
file://///Fileserver/faliujsag/Adatvédelmi%20szabályzatok
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3. számú melléklet 
az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához6 

Adatvédelmi tájékoztató az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030, Érd, Emília u. 

6., központi telefonszám: (23) 523 023, e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: 

https://tavho.veolia.hu) ügyfelei részére 

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre: 
 
adatkezelés célja: Közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása. 
 
kezelt adatok köre: Felhasználók és a díjfizetők azonosító adatai közül természetes személyeknél: 
Név, lakcím, születési idő és hely, anyja neve* egyéb szervezetek vonatkozásában a név, székhely, 
képviselő neve vonatkozó adatokat, és mindkét esetben a felhasználási hely, a fogyasztási hely, a 
számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok, telefonszám*, e-mail cím*, ügyfélazonosító, mérőóra 
állás. 
 
Az Érdhő Kft. távhő ügyfeleinek személyes adatait (ügyfél neve; lakcíme; születési ideje; születési 

helye; anyja neve*; egyéb szervezetek vonatkozásában a neve; székhelye, képviselő nevére 

vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helye; a fogyasztási hely; a számlázásra és a 

díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszáma*; e-mail címe*; ügyfélazonosítója; mérőóra állása) 

megismerheti, kezeli a Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő hálózatok vezető adminisztrátora. 

Adatkezelési művelet: személyes adatok bevezetése és rögzítése az ügyviteli rendszerbe, szükség 

szerint adatok javítása. 

Az Érdhő Kft. távhő ügyfeleinek személyes adatait (ügyfél neve; lakcíme; születési ideje; születési 

helye; anyja neve*; egyéb szervezetek vonatkozásában a neve; székhelye, képviselő nevére 

vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helye; a fogyasztási hely; a számlázásra és a 

díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszáma*; e-mail címe*; ügyfélazonosítója; mérőóra állása) 

megismerheti, kezeli az Érdhő Kft. távhő adminisztrátora. Adatkezelési művelet: személyes adatok 

bevezetése és rögzítése az ügyviteli rendszerbe, szükség szerint adatok javítása. 

Az Érdhő Kft. ügyvezetője a távhő ügyfelek adatait (ügyfél neve; lakcíme; születési ideje; születési 

helye; anyja neve*; egyéb szervezetek vonatkozásában a neve; székhelye, képviselő nevére 

vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helye; a fogyasztási hely; a számlázásra és a 

díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszáma*; e-mail címe*; ügyfélazonosítója; mérőóra állása) 

ismerheti meg. Adatkezelési művelet: eshetőlegesen valamely konkrét ügy intézésekor adatok 

megismerése, amely az ügyvitelhez szükséges. 

Az Érdhő Kft. adatfeldolgozója a Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft., mely társaság 

munkavállalói közül az Informatikai Osztály munkatársainak van jogosultsága megismerni valamennyi 

távhő ügyfél valamennyi személyes adatát. Ennek a jogosultságnak az oka az Athos, Therefore 

rendszerben történő informatikai munka elvégzése, mely jelenti időszakonként hiba elhárítását, vagy 

informatikai fejlesztés elvégzését, másrészt a Távhő Számlázási és Behajtási Osztály munkatársainak, 

a jogosultság oka, hogy az Athos rendszerben találhatók a hátralékos ügyfelek mindazon adatai, 

melyek a behajtási folyamat alapját képezik.  
                                                           
6
 Módosult 2016. május 2. napján 

mailto:ugyfelszolgalat@veolia.com
http://www.veolia.hu/
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adatkezelés jogalapja: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45.§ (1) bekezdés. Ez az 

adatkezelés független az ügyfelek hozzájárulásától, törvényi felhatalmazáson alapul. 

A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: érintett beleegyezése (az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))  

adattárolás határideje: A számviteli szabályok szerint a szerződés megszűnésétől számított 8 év. 
 
adattárolás módja: Papíralapon és elektronikusan az Athos közszolgáltatói számlázási rendszerben. 
 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: Érdhő Távhő 

Termelő és Szolgáltató Kft. székhely: 2030, Érd, Emília u. 6., telefonszám: (23) 523 023, e-mail: 

ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: www.veolia.hu. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap: http://www.naih.hu), másrészt jogorvoslatért 

bírósághoz is fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu). Valamely 

eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az Adatkezelőnek elküldeni. 

Az Érdhő Kft-vel történő szerződés esetén az ügyfél a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és az 

adatkezeléshez a szerződés megkötésével hozzájárul. 

 

 
 

…………………………………………………………………………. 
Érdhő Kft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@veolia.com
http://www.veolia.hu/
http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/
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4. számú melléklet 
az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához7 

 

Az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Emília u. 6., központi telefonszám: 

(23) 523 023, e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: https://tavho.veolia.hu) 

ügyfélszolgálatával kapcsolatos adatkezelés 

A telefonos beszélgetés megkezdése előtt a központi (gépi) hang a következőt olvassa be az 
adatkezelésről: 
 
„Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetés az Érdhő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján 
rögzítésre kerül. A részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót meghallgathatja a xXx. gombra 
kattintva.” 
 
Ez a szöveg minden beszélgetés előtt el kell hangozzon, ám az érintett belátása szerint akár egy 
részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót is meghallgathat. Ezt szintén egy gépi hang 
mondja el, az alábbi szöveget felolvasva: 
 

„A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója: 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján az Érdhő Távhő 
Termelő és Szolgáltató Kft-vel folytatott beszélgetése rögzítésre kerül. 

 

Az adatkezelés célja: A beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek 
rögzítése, a panaszok felvétele. 

 
A kezelt adatok köre: Érintett hangja, általa megadott adatok. 
 
Az Érdhő Kft. távhő ügyfeleinek személyes adatait (ügyfél neve; lakcíme; születési ideje; születési 

helye; anyja neve*; egyéb szervezetek vonatkozásában a neve; székhelye, képviselő nevére 

vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helye; a fogyasztási hely; a számlázásra és a 

díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszáma*; e-mail címe*; ügyfélazonosítója; mérőóra állása) 

megismerheti, kezeli a Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő hálózatok vezető adminisztrátora. 

Adatkezelési művelet: személyes adatok bevezetése és rögzítése az ügyviteli rendszerbe, szükség 

szerint adatok javítása. 

Az Érdhő Kft. távhő ügyfeleinek személyes adatait (ügyfél neve; lakcíme; születési ideje; születési 

helye; anyja neve*; egyéb szervezetek vonatkozásában a neve; székhelye, képviselő nevére 

vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helye; a fogyasztási hely; a számlázásra és a 

díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszáma*; e-mail címe*; ügyfélazonosítója; mérőóra állása) 

megismerheti, kezeli az Érdhő Kft. távhő adminisztrátora. Adatkezelési művelet: személyes adatok 

bevezetése és rögzítése az ügyviteli rendszerbe, szükség szerint adatok javítása. 

Az Érdhő Kft. ügyvezetője a távhő ügyfelek adatait (ügyfél neve; lakcíme; születési ideje; születési 

helye; anyja neve*; egyéb szervezetek vonatkozásában a neve; székhelye, képviselő nevére 

vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helye; a fogyasztási hely; a számlázásra és a 

                                                           
7
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díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszáma*; e-mail címe*; ügyfélazonosítója; mérőóra állása) 

ismerheti meg. Adatkezelési művelet: eshetőlegesen valamely konkrét ügy intézésekor adatok 

megismerése, amely az ügyvitelhez szükséges. 

Az Érdhő Kft. adatfeldolgozója a Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft., mely társaság 

munkavállalói közül az Informatikai Osztálynak van jogosultsága megismerni valamennyi távhő ügyfél 

valamennyi személyes adatát. Ennek a jogosultságnak az oka az Athos, Therefore rendszerben 

történő informatikai munka elvégzése, mely jelenti időszakonként hiba elhárítását, vagy informatikai 

fejlesztés elvégzését, másrészt a Távhő Számlázási és Behajtási Osztály munkatársainak, a jogosultság 

oka, hogy az Athos rendszerben találhatók a hátralékos ügyfelek mindazon adatai, melyek a behajtási 

folyamat alapját képezik.  

 
Az adatkezelés jogalapja: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45.§ (1) bekezdés. Ez az 

adatkezelés független az ügyfelek hozzájárulásától, törvényi felhatalmazáson alapul. 

A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: érintett beleegyezése (az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))  
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatrögzítéstől számított 5 év. 
 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: Érdhő Kft. 

(székhely: 2030 Érd, Emília u. 6., központi telefonszám: (23) 523 023, e-mail: 

ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: www.veolia.hu. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap:  http://www.naih.hu), másrészt jogorvoslatért 

bírósághoz is fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu). Valamely 

eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az Adatkezelőnek elküldeni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@veolia.com
http://www.veolia.hu/
http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/
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5. számú melléklet 
az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához 

 

Adatvédelmi tájékoztató a Veolia Energia Magyarország Zrt. munkavállalói részére 
 
Tájékoztatjuk, hogy munkavállalással kapcsolatos személyes adatait az alábbiak alapján kezeljük. 

 
adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése. 

 
kezelt adatok köre8: 
- munkavállalók személyes adatai, így 

o munkavállaló neve; 
o munkavállaló születési neve; 
o születési helye; 
o születési ideje; 
o anyja születési neve; 
o lakóhely; 
o tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); 
o adóazonosító jele; 
o társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám); 
o nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); 
o lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; 
o folyószámla száma; 
o végzettséget igazoló okmány másolati példánya; 

- munkavállaló hozzátartozójának születési helye, ideje, lakcíme 
 

adatkezelés jogalapja:  
- törvényi felhatalmazás  

o a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)  
 

adattárolás határideje: Más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő. 
 
A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (például pótszabadság, családi 
adókedvezmény kapcsán) a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők az 
érintett hozzájárulásával.9 
 

*** 
 

A munkáltató meghatározott körben ellenőrizheti a munkavállalókat a munkaviszonnyal 
összefüggésben. Az ellenőrzésre a munka törvénykönyve (11.§ (1)-(2)) ad jogalapot. 
 
A munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatának 4.4. és 4.5. pontja tartalmazza.10 

 adatkezelés célja: A társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalóknak biztosított 
számítógép, e-mail cím és internet-hozzáférés ellenőrzése. 

                                                           
8
 Módosult 2014. február 16. napján 

9
 Módosult 2014. február 16. napján 

10
 Módosult 2014. március 7. napján 
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kezelt adatok köre: Az elektronikus berendezések használata során rögzített személyes adatok. 

 
adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény 11. § (1) és esetlegesen 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) a) 
 
adattárolás határideje: Az ellenőrzéstől számított 1 év. 
  
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni:  

Név:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely:       1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Honlap:  http://www.naih.hu 

Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és 

adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi ls adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naih.hu/
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NYILATKOZAT 

 
Munkavállaló 
neve: ………………………………… 
szervezeti egység:  ......................................  
 
 
 
Az Érdhő Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a fenti tájékoztatást 
tudomásul veszem, az adatkezeléshez hozzájárulok. 
 
dátum: ………………………………… 
 ………………………………… 
 aláírás 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



  14 

 

 
6. számú melléklet 

az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához 
 
 

Az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030, Érd, Emília u. 6., telefon: (23) 523 023, 
e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: https://tavho.veolia.hu)11   

 
KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy az Érdhő Kft. az objektum területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint 

a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésében 

foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus 

biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően. Az Információs önrendelkezési jogról és 

Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adatnak minősül az 

érintett képmása, valamint a 3.§ 2. pontja értelmében az adatból levonható, az érintettre vonható 

következtetés is, így az érintett magatartása is.  

 

A személyes adatok, kép- és hangfelvételek rögzítésének és tárolásának célja: 

- az objektum biztonságának megóvása, valamint az megfigyelt területen tartózkodó személyek 

testi épségének és vagyoni javainak megóvása. 

 

A személyes adatok, kép- és hangfelvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja: 

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény; 

 

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz: 

- a társaság ügyvezetője, Érdhő Kft. műszaki csoport munkatársai, Veoila Társaságcsoport területi 

vezetője 

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra 

illetékes más hatóság 

férhet hozzá. 

 

A személyes adatok, kép- és hangfelvételek tárolásának helye: 2030 Érd, Emília u. 6. 

 

A személyes adatok, kép- és hangfelvételek tárolásának időtartama: 

- általánosan a rögzítéstől számított 72 óra 

- maximálisan 30 nap (jogalap: 2005. évi CXXXIII. tv. 31. § (3)) 

 

A 2030, Érd, Emília u. 6. szám alatti Érdi Fűtőmű területén négy darab kamera van felszerelve. Mind a 

négy kamera biztonságtechnikai okokból került felszerelésre. Az első kamera főbejáratot, a második 

kamera az Fűtőmű jobb oldalát és a főbejáratot is látja. A harmadik az épület hátoldalát, a negyedik a 

Fűtőmű bal oldalát ellenőrzi. 

                                                           
11

 Módosult 2016. május 2. napján 

mailto:ugyfelszolgalat@veolia.com
https://tavho.veolia.hu/


  15 

 

 

 

A rögzített és tárolt személyes adatokat, kép- és hangfelvételeket a fenti időtartamok elteltével 

felhasználás hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az minősül, ha a 

rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban 

bizonyítékként felhasználják. 

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése 

érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Érdhő Kft. ne 

semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és 

hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg 

kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon 

belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, 

valamint más személyes adatot az Érdhő Kft. megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási 

határidő még nem járt le. 

 

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosultsága, 

hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: Érdhő Kft. 

(székhely: 2030 Érd, Emília u. 6., központi telefonszám: (23) 523 023, e-mail: 

ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: www.veolia.hu. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap: http://www.naih.hu), másrészt jogorvoslatért 

bírósághoz is fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu). Valamely 

eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az Adatkezelőnek elküldeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ugyfelszolgalat@veolia.com
http://www.veolia.hu/
http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/
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7. számú melléklet 

az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához12 
 

Az ügyféladatok felvételére szolgáló nyomtatványok  

adatvédelmi tájékoztatója 

Az Érdhő Kft. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes 

adatokat a cég Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli, melyet 

megtekinthet a cég honlapján (https://tavho.veolia.hu/) vagy megismerheti annak tartalmát az 

ügyfélszolgálaton elhelyezett példányból. 
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1. számú függelék 

az Érdhő Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához 
 

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás 

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

1. § Az Érdhő Kft. mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (2), 24. § (1) c) és (2) e) szerint az alábbi belső adatvédelmi és 

adattovábbítási nyilvántartást vezeti. 

2. § Az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás az Érdhő Kft. szervezeti egységeinél 

történő, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan tartalmazza 

 az adatkezelés nyilvántartási számát, 

 az adatkezelés célját, 

 az adatkezelés jogalapját, 

 az érintettek körét, 

 az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 

 az adatok forrását, 

 az adatok kezelésének időtartamát, 

 a továbbított adatok fajtáját, az adattovábbítás időpontját, a továbbítás jogalapját és 

címzettjét, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is, 

 az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és 

az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, 

 az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét, 

 a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait, 

 az adatkezelés nyilvántartási számát. 

 

3. § Az adatkezelő adatai: 

Az adatkezelő neve, típusa: 
Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Címe:  2030 Érd, Emília u 6. 

 

4. § Az önálló adatkezelések 

1. adatkezelés - ügyféladatok kezelése 

Az adatkezelés célja: 
közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségek 
teljesítése, jogok gyakorlása 
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Az adatkezelés jogalapja:  

- törvényi felhatalmazás 

- érintett beleegyezése (a kezelt adatok körében 

*-gal jelölt adatok esetében) 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény 45. § (1) a) 
- az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) a) 

Az érintettek köre: 
az Érdhő Kft. távhőszolgáltatási tevékenységét 
igénybe vevők 

Az érintettekre vonatkozó adatok: 

felhasználók és a díjfizetők azonosító adatai 

közül 

természetes személyek vonatkozásában: 

- név 

- lakcím 

- születési idő és hely 

- telefonszám* 

- e-mail cím* 

egyéb szervezetek vonatkozásában 

- név 

- székhely 

- képviselő neve 

mindkét esetben 

- felhasználási helyre 

- fogyasztásra 

- számlázásra 

- díjfizetésre vonatkozó adatok 

- ügyfélazonosító 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama:  
a számviteli szabályok szerint a szerződés 
megszűnésétől számított 8 év 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon 
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Adatfeldolgozás 1. 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft.13 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.14 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

- a Therefore rendszer üzemeltetése 
- az ügyfélnyilvántartó Athos rendszer 
üzemeltetése 
- fogyasztóvédelmi és panasz ügyintézés 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

2040 Budaörs, Szabadság út 301. 

Adatfeldolgozás 2.15 

Az adatfeldolgozó megnevezése: EPDB Nyomtatási Központ Zrt.16 

Az adatfeldolgozó címe: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: - az ügyfelek számláinak nyomtatása 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

1117 Budapest, Budafoki út 107-109. 

 

2. adatkezelés – ügyfélszolgálati adatkezelés 

Az adatkezelés célja: 
a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos 
panaszkezelés, a bejelentések kivizsgálása és az 
érintettek értesítése 

Az adatkezelés jogalapja:  érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  

az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) a) és 6. § (6) 

Az érintettek köre: 
az Érdhő Kft. távhőszolgáltatási tevékenységével 
kapcsolatosan panaszt tevők, bejelentők 

                                                           
13

 Dalkia Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság neve 2015. január 1. napjától Veolia Szolgáltató 
Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. 
14

 Módosult 2016. február 15. napján 
15

 Módosult 2016. május 2. napján 
16

 Módosult 2016. május 2. napján 
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Az érintettekre vonatkozó adatok: 

- bejelentés dátuma 

- szolgáltató 

- ügyfélszolgálati iroda 

- ügyfél neve 

- bejelentő neve 

- ügyfélazonosító 

- bejelentő levelezési címe 

- felhasználási hely 

- telefonszám 

- e-mail cím 

- probléma 

- bejelentő aláírása 

telefonos ügyfélszolgálat esetén az alábbiakon 

túl: 

- az érintett hangja 

 Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 

Az adatok kezelésének időtartama:  

- a panasz kivizsgálása és érintett kiértesítése 

- telefonos ügyfélszolgálat esetén: a rögzítéstől 

számított 5 év 

Az adatkezelés technikai jellege: papíralapon és elektronikusan 

Adatfeldolgozás 1. 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301. 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

- a Therefore rendszer üzemeltetése 

- az ügyfélnyilvántartó Athos rendszer 

üzemeltetése 

 A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

2040 Budaörs, Szabadság út 301. 

Adatfeldolgozás 2. 

Az adatfeldolgozó megnevezése: INVITEL Távközlési Zrt. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10. 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 
- a telefonos ügyfélszolgálat hangrögzítéséhez 
szükséges elektronikai berendezések biztosítása  
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A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u 8-10. 

 

3. adatkezelés - hátralékkezelés 

Az adatkezelés célja: 
adatkezelő szolgáltatási területén a fogyasztói 
adatok kezelése hátralékkezelés céljából 

Az adatkezelés jogalapja:  törvényi felhatalmazás 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 

törvény 45. § (1) a)17 b) 

- az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) a)18 

Az érintettek köre: 
az Érdhő Kft. távhőszolgáltatási tevékenységével 
kapcsolatosan hátralékos ügyfelek 

Az érintettekre vonatkozó adatok: 

- név 
- lakcím 
- születési idő és hely 
- telefonszám 
- e-mail cím 
- felhasználási helyre vonatkozó adatok 
- fogyasztásra vonatkozó adatok 
- számlázásra vonatkozó adatok 
- díjfizetésre vonatkozó adatok 
- ügyfélazonosító 
- jövedelemigazolás 
- tartozásátvállalás esetén a tartozást átvállaló 
személy személyes adatai 
- minden egyéb olyan adat, amely a 
hátralékkezelés céljának eléréséhez szükséges 
és jogszerűen Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó 
rendelkezésére áll 

Az adatok forrása: érintett 

Az adatok kezelésének időtartama:  

- a hátralék kiegyenlítése 

- a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények 

elévülése (5 év) 

                                                           
17

 Módosult 2014. február 16. napján 
18

 Módosult 2014. február 16. napján 
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Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan 

Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301,  

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

- a hátralék behajtása 

- a követeléskezelési eljárás lefolytatása 

- döntés részletfizetési kérelmekről 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

2040 Budaörs, Szabadság út 301. 7630 Pécs, 
Edison u.1. 19 

Adattovábbítás 1. 

A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: 

a lakásbérleti szerződésben a bérlő hozzájárul 
ahhoz, hogy a Nemzeti Eszközkezelő a 
közüzemi szolgáltatótól a bérlő közüzemi 
díjhátralékának mértékéről vagy annak 
hiányáról adatszolgáltatást kérjen. 
 

A továbbítás címzettjének neve: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

Az adattovábbítás jogalapja: 

 2011. évi CLXX. törvény Hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény. 
 

Az adattovábbítás ideje: Minden adatkéréskor 

 

4. adatkezelés – munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: 
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 
megszüntetése 

Az adatkezelés jogalapja:  törvényi felhatalmazás 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 10. § (1) és (3) 

Az érintettek köre: az Érdhő Kft. munkavállalói 
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 Módosult 2016. május 2. napján 
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Az érintettekre vonatkozó adatok: 

- munkavállalók személyes adatai, így20 

 munkavállaló neve; 

 munkavállaló születési neve; 

 születési helye; 

 születési ideje; 

 anyja születési neve; 

 lakóhely; 

 tartózkodási hely (amennyiben eltérő a 
lakóhelytől); 

 adóazonosító jele; 

 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ 
szám); 

 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas 
munkavállaló esetén); 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
száma; 

 folyószámla száma; 

 végzettséget igazoló okmány másolati 
példánya; 

- munkavállaló hozzátartozójának születési 
helye, ideje, lakcíme 

Az adatok forrása: az érintett 

Az adatok kezelésének időtartama:  
más hatályos jogszabályok által meghatározott 
tárolási határidő 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan 

Adattovábbítás 1. 

A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: 

név, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, 
anyja neve, születési hely, idő, lakcím, társkártya 
rendelés esetén társkártya tulajdonosának neve, 
munkavállalóval való rokonsági fokát 

A továbbítás címzettjének neve: OTP Bank 

Az adattovábbítás jogalapja: 
 érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)) 

Az adattovábbítás ideje: minden SZÉP Kártya igényléskor 

Adattovábbítás 2. 
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 Módosult 2014. február 16. napján 
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A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: név, adóazonosító jel, összeg 

A továbbítás címzettjének neve: 
MKB Nyugdíjpénztár-önkéntes pénztári ág 

A továbbítás címzettjének neve: 
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
AB-Aegon Nyugdíjpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
AXA Nyugdíjpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
MKB Egészségpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
OTP Egészségpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
WELLNESS Egészségpénztár 

A továbbítás címzettjének neve: 
Pannonia Önsegélyező Pénztár 

Az adattovábbítás jogalapja: 

törvényi felhatalmazás: 

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 

szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § 

Az adattovábbítás ideje: 
minden egészségpénztári és nyugdíjpénztári 
fizetéskor 

Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.  

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

- a teljes személyügyi nyilvántartás vezetése 

- bérszámfejtés 

- munkaügyi perek 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye: 

2040 Budaörs, Szabadság út 301. és 7630 Pécs, 
Edison u.1. 21 
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5. adatkezelés – munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: 
a társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a 
munkavállalóknak biztosított számítógép, e-mail 
cím és internet-hozzáférés ellenőrzése 

Az adatkezelés jogalapja:  
- törvényi felhatalmazás 

- érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 11. § 

- az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) a) 

Az érintettek köre: az Érdhő Kft. munkavállalói 

Az érintettekre vonatkozó adatok: 
az elektronikus berendezések használata során 
rögzített személyes adatok 

Az adatok forrása: az érintett 

Az adatok kezelésének időtartama:  az ellenőrzéstől számított 1 év 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus 

Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.  

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 

- a konkrét ellenőrzés végzése 

- az ellenőrzéshez az informatikai rendszer 

biztosítása 

- az ellenőrzéshez személyi forrás biztosítása 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

2040 Budaörs, Szabadság út 301.  
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6. adatkezelés - GPS adatkezelés22 

Az adatkezelés célja: 
Az Érdhő Kft. jogos gazdasági érdekének 

védelme, valamint a munkaszervezés 

hatékonyságának biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja:  
törvényi felhatalmazás, esetlegesen az érintett 

önkéntes hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 11. § (1) és az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) 

pontja 

Az érintettek köre: az Érdhő Kft. munkavállalói 

Az érintettekre vonatkozó adatok: a munkavállaló neve, GPS koordináta adatok 

 Az adatok forrása: az érintett 

Az adatok kezelésének időtartama: rögzítéstől számított 12 hónap 

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan 

Adatfeldolgozás23 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.  

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: - a GPS adatkezelés technikai feladatai 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 

helye:  

2040 Budaörs, Szabadság út 301.  

 

7. adatkezelés – munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: megfelelő munkavállaló kiválasztása 

Az adatkezelés jogalapja:  érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) 
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 Módosult 2014. július 3. napján  
23

 Módosult: 2014. november 20. napján 
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Az érintettek köre: 
az Érdhő Kft-hez önéletrajzukat eljuttató 
természetes személy 

Az érintettekre vonatkozó adatok: 
név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési 
adatok, fénykép (illetve az érintett által 
megadott egyéb adatok) 

Az adatok forrása: az érintett 

Az adatok kezelésének időtartama:  rögzítéstől számított két év 

Az adatkezelés technikai jellege: papíralapon és elektronikusan 

Adatfeldolgozás(ok) 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.  

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 
- pályáztatás, jelentkezők kiválasztása 

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás 
helye:  

2040 Budaörs, Szabadság út 301.  

 

8. adatkezelés – kamerával történő vagyonvédelmi megfigyelés adatkezelés 

Az adatkezelés célja: 
az emberi élet, testi épség védelme, valamint 
vagyonvédelem 

Az adatkezelés jogalapja:  törvényi felhatalmazás 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény 23. § és 31. § 

Az érintettek köre: 
az Érdhő Kft. által kamerával megfigyelt 

területen tartózkodók 

Az érintettekre vonatkozó adatok: az érintett képmása 

Az adatok forrása: az érintett 

Az adatok kezelésének időtartama:  

- általánosan a rögzítéstől számított 72 óra 

- maximálisan 30 nap (jogalap: 2005.:CXXXIII. tv. 

31. § (3)) 
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Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan 

 

5. § A belső adatkezelésért felelős munkatárs 

Az Érdhő Kft. belső adatvédelmi felelőse  

dr. Gáspár Andrea 
Tel.: 06 23 806 129 

adatvedelmi.felelos@veolia.com 
gaspar.andrea@veolia.com 

www.veolia.hu 
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