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Az Ozdi Tavhotermeld es Szolgaltato Kft. (a tovabbiakban: Tarsasag) belsd adatkezelesi folyamatainak
nyilvantartasa es az erintettek jogainak biztosftasa celjabol az alabbi Adatvedelmi es adatbiztonsagi
szabalyzatot alkotja.

Adatkezelo megnevezese:
Adatkezelo cegjegyzekszama:
Adatkezelo szekhelye:
Adatkezelo e-elerhetosege:
Adatkezelo kepviseldje:

Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft.
05-09-004801
3600 OZd,Zrinyi ut 3.
tavhoozd@tavhoozd.hu
Halasz Sandor (ugyvezeto)

Jelen rendelkezeseket a Tarsasag tobbi szabalyzatanak elofrasaival osszhangban kell ertelmezni,
Amennyiben a szemelyes adatok vedelrnevel kapcsolatosan ellentmondas all fent jelen rendelkezesek es a
barmely mas, jelen szabalyzat hatalybalepese eldtt hatalyba lepett szabalyzat eldirasai kozott, ugy abban
az esetben jelen rendelkezesek az iranyadoak,

1. A szabalyzat celia es hatalya

A Tarsasag jelen szabalyzat megalkotasaval es elerhetove tetelevel biztositani klvanja az Informacios
onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXIItorveny (a tovabbiakban: Infotv.)
15. §-aban meghatarozott erintetti tajekoztatashoz valo jog megvalosulasat,

Jelen szabalyzat celia, hogy az erintettek megfelelo tajekoztatast kaphassanak a Tarsasag altai kezelt,
illetve az altala megbizott adatfeldolgozo altal feldolgozott adatokrol, azok forrasarol, az adatkezeles
celjarol, jogalapjarol, idotartamarol, az adatkezelesbe esetlegesen bevont adatfeldolgozo neverol, cimerol
es az adatkezelessel 6sszefUggo tevekenysegerol, tovabba - az erintett szemelyes adatainak tovabbitasa
eseten - az adattovabbitas jogalapjarol es cimzettjerol.

Jelen szabalyzattal a Tarsasag biztositani kivanja a nyilvantartasok muk6desenek t6rvenyes rendjet, az
adatvedelem alkotmanyos elveinek, az adatbiztonsag k6vetelmenyeinek ervenyestileset, meg kivanja
akadalyozni az adatokhoz valo jogosulatlan hozzciferest, es azok jogosulatlan megvaltoztatasat, illetve
nyilvanossagra hozatalat

A szabalyzat targyi hatalya kiterjed a Tarsasag minden szervezeti egysegenel folytatott valamennyi olyan
folyamatra, amely soran az Infotv. 3. § 2. pontjaban meghatarozott szemelyes adat kezelese megvalosul.

A szabalyzat idobeli hatalya 2012. oktober 1-tol visszavonasig tart.

2. Fogalmak

A jelen szabalyzat fogalmi rendszere megfelel az Infotv. 3. §-ban meghatarozott ertelmezo
fogalommagyarazatoknak, igy ktil6n6sen:

Szemelyes adat: barmely meghatarozott (azonositott vagy azonosithato) termeszetes szemellyel
(a tovabbiakban: erintett) kapcsolatba hozhat6 adat, az adatb61levonhat6, az erintettre vonatkoz6
k6vetkeztetes. A szemelyes adat az adatkezeles soran mindaddig megorzi e minoseget, amig
kapcsolata az erintettel helyreallithat6. A szemely kUl6n6sen akkor tekintheto azonosithatonak,
ha ot - k6zvetienUl vagy k6zvetve - nev, azonosito jel, illetoleg egy vagy t6bb, fizikai, fiziologiai,
mentalis, gazdasagi, kulturalis vagy szocialis azonossagara jellemzo tenyezo alapjan azonositani
lehet;

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.
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Kiilanleges adat:
o a faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozasra, a politikai velernenyre vagy

partallasra, a vallasos vagy mas vilagnezeti meggyozodesre, az erdekkepviseleti
szervezeti tagsagra,

o az egeszsegi allapotra, a koros szenvedelyre, a szexualis eletre vonatkozo adat, valamint a
btinugyi szemelyes adat;

B(iniigy; szemelyes adat: a buntetdeljaras soran vagy azt megelozoen a btincselekmennyel vagy a
buntetoeljarassal osszefuggesben, a buntetdeljaras lefolytatasara, illetoleg a bilncselekmenyek
felderltesere jogosult szerveknel, tovabba a buntetes-vegrehajtas szervezetenel keletkezett, az
erintettel kapcsolatba hozhato, valamint a biintetett eloeletre vonatkozo szernelyes adat;
Hozzajarulas: az erintett ktvansaganak onkentes es hatarozott kinyilvanitasa, amely megfelelo
tajekoztatason alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a ra vonatkozo szernelyes
adatok - teljes korti vagy egyes mfiveletekre kiterjedf - kezelesehez:
Tiltakozas: az erintett nyilatkozata, amellyel szernelyes adatainak kezeleset kifogasolja, es az
adatkezeles megszunteteset, iIIetve a kezelt adatok torleset keri:
Adatkezelo: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
szervezet, aki vagy amely a szernelyes adatok kezelesenek celjat meghatarozza, az adatkezelesre
(beleertve a felhasznalt eszkozt) vonatkozo donteseket meghozza es vegrehajtja, vagy az altala
megbizott adatfeldolgozoval vegrehajtatja;
Adatkezeles: az alkalmazott eljarastol fiiggetleniil a szemelyes adatokon vegzett barmely muvelet
vagy a muveletek osszessege, igy peldaul gyujtese, felvetele, rogzftese, rendszerezese, tarolasa,
megvaltoztatasa, felhasznalasa, tovabbftasa, nyilvanossagra hozatala, osszehangolasa vagy
osszekapcsolasa, zarolasa, torlese es megsemmisitese, valamint az adatok tovabbi
felhasznalasanak megakadalyozasa. Adatkezelesnek szamft a fenykep-, hang- vagy kepfelvetel
keszitese, valamint a szemely azonositasara alkalmas fizikai jellemzok (pI. ujj- vagy
tenyernyomat, DNS-minta, iriszkep) rogzitese is;
Adattovabbftas: ha az adatot meghatarozott harmadik szemely szamara hozzMerhetove teszik;
Nyilvanossagra hozatal: ha az adatot barki szamara hozzMerhetove teszik;
Adattaries: az adatok felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyreallitasuk tobbe nem
lehetseges;
Adatzarolcls: az adatok tovabbitasanak, megismeresenek, nyilvanossagra hozatalanak,
atalakftasanak, megvaltoztatasanak, megsemmisitesenek, torlesenek, osszekapcsolasanak vagy
osszehangolasanak es felhasznalasanak veglegesen vagy meghatarozott idore tOrteno
lehetetlenne tetele;
Adatmegsemm;sftes: az adatok vagy az azokat tartalmazo adathordozo teljes fizikai
megsemmisftese;
AdatJeldolgozas: az adatkezelesi muveletekhez kapcsolodo technikai feladatok elvegzese,
fiiggetleniil a muveletek vegrehajtasahoz alkalmazott modszertol es eszkoztol, valamint az
alkalmazas helyetol;
AdatJeldolgoz6: az a termeszetes vagy jogi szemely, iIIetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
szervezet, aki vagy amely az adatkezelo megbizasabol - beleertve a jogszabaly rendelkezese
alapjan torte no megbfzast is - szemelyes adatok feldolgozasat vegzi;
Szemelyesadat-nyilvantart6 rendszer (nyilvantart6 rendszer): szemelyes adatok barmely
strukturalt, funkcionalisan vagy fOldrajzilag centralizalt, decentralizalt vagy szetszort allomanya,
amely meghatarozott ismervek alapjan hozzMerheto;
Adatallomany: az egy nyilvantarto rendszerben kezelt adatok osszessege;

Amennyiben a mindenkori hat:<ilyosadatvedelmi jogszabaly (jelen szabalyzat megalkot:<isakor az Infotv.)
fogalommagyarazatai elternek jelen szabalyzat fogalommagyarazataitol, akkor a jogszabaly altai
meghatarozott fogalmak az iranyadoak.
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3. Az adatkezelesek szabalyai

Mivel az informaci6s iinrendelkezes minden termeszetes szemely Alaptiirvenyben rogzftett alapjoga,
fgy a Tarsasag eljarasai sortin csak es kizar6lag a hatdlyos jogszabalyok rendelkezesei alapjan vegez
adatkezelest; fgy kiilOnosen:

Szemelyes adat kezelesere csak jog gyakorlasa vagy kotelezettseg teljesftese erdekeben van lehetoseg. A
Tarassag altai kezelt szemelyes adatok magancelra val6 felhasznalasa tilos. Az adatkezelesnek mindenkor
meg kell felelnie a celhoz kotottseg alapelvenek,

A Tarsasag szemelyes adatot csak meghatarozott celbol, jog gyakorlasa es kotelezettseg teljesltese
erdekeben kezel, a eel eleresehez szukseges minimalls mertekben es ideig. Az adatkezeles minden
szakaszaban meg kell felelnie a celnak - es amennyiben az adatkezeles cella megszunt, vagy az adatok
kezelese egyebkent jogellenes, az adatok torlesre kerulnek,

A Tarsasag szemelyes adatot csak az erintett elozetes - kulonleges szernelyes adat eseten Irasbeli -
hozzajarulasa vagy torveny, illetve torvenyi felhatalmazas alapjan kezel.

A Tarsasag az adat felvetele elOtt minden esetben kozli az erintettel az adatkezeles celjat, valamint az
adatkezeles jogalapjat,

A Tarsasag szervezeti egysegeinel adatkezelest vegzd alkalmazottak es a Tarsasag megbfzasab61 az
adatkezelesben resztvevo, annak valamely muveletet vegzo szervezetek alkalmazottjai kotelesek a
megismert szemelyes adatokat uzleti titokkent megorizni. A szemelyes adatokat kezelo es azokhoz
hozzaferesi lehetoseggel rendelkezo szemelyek kotelesek Titoktartasi nyilatkozatot tenni. (2. sz.
melteklet)

Ha a szabalyzat hatalya alatt all6 szemely tudomast szerez arr61, hogy a Tarsasag altai kezelt szemelyes
adat hibas, hianyos vagy idoszerutlen, koteles azt helyesbfteni vagy helyesbfteset az adat rogzfteseert
felelos munkatarsnal kezdemenyezni.

A Tarassag megbfzasab61 adatfeldolgoz6i tevekenyseget vegzo termeszetes vagy jogi szemelyekre, illetve
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetekre vonatkoz6 adatvedelmi kotelezettsegeket az
adatfeldolgoz6val kotOtt megbfzasi szerzodesben ervenyesftendoek.

4. ATarsasag adatvedelmi rendszere

A Tarsasag mindenkori ugyvezetoje a Tarsasag sajatossagainak figyelembe vetelevel meghatarozza az
adatvedelem szervezetet, az adatvedelemre valamint az azzal osszefuggo tevekenysegre vonatkozo
feladat- es hataskoroket, es kijelOliaz adatkezeles feliigyeletet ellat6 szemelyt

A szabalyzatban elofrtak betartatasaert a feladatkoreben minden erintett onall6 szervezeti egyseg
vezetoje felelos.

A Tarsasag munkatarsai munkajuk soran gondoskodnak arrol, hogy jogosulatlan szemelyek ne
tekinthessenek be szemelyes adatokba, tovabba arrol, hogy a szemelyes adat tarolasa, elhelyezese ugy
keriiljon kialakftasra, hogy az jogosulatlan szemely reszere ne legyen hozzaferheto, megismerheto,
megvaltoztathat6, megsemmisftheto.

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgciltat6 Kft.
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A Tarsasag adatvedelrni rendszerenek felugyeletet az ugyvezeto latja el egy altala kinevezett vagy
megbfzott adatvedelrni felelos utjan. A Tarsasag az Infotv. 24. §alapjan koteles belsd adatvedelmi felelfist
megbfzni vagy kinevezni - a belso adatvedelrni felelds szemely neve es elerhetosege az 1. sz. mellekletben
talalhato.

Az ugyvezeto az adatvedelemrnel kapcsolatosan:
a) felelos az erintettek Infotorvenyben meghatarozott jogainak gyakorlasahoz szukseges feltetelek

biztosftasaert:
b) felelds a Tarsasag altai kezelt szernelyes adatok vedelmehez szukseges szernelyi, targyi es technikai

feltetelek biztosltasaert:
c) felelos az adatkezelesre tranyulo ellendrzes soran esetlegesen feltart hianyossagok vagy

jogszabalyserto korulmenyek megszunteteseert, a szernelyi felelfisseg megallapltasahoz szukseges
eljaras kezdernenyezeseert, illetve lefolytatasaert:

d) feliigyeli a belso adatvedelmi felelos tevekenyseget:
e) vizsgalatot rendelhet el;
f) kiadja a Tarsasag adatvedelernmel kapcsolatos belso szabalyait,

Abelso adatvedelmi felelos adatvedelemrnel kapcsolatos kotelezettsegei:
a) segitseget nyujt az erintett jogainak biztositasaban:
b) kezdemenyezi a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag (a tovabbiakban: NAIH)fele az

Infotv.-ben meghatarozott nyilvantartasba veteli eliaras lefolytatasat:
c) minden ev januar 15-ig jelentest keszft az iigyvezeto reszere a Tarsasag adatvedelmi feladatainak

vegrehajtasarol;
d) jogosult jelen szabalyzat betartasat az egyes szervezeti egysegeknel ellenorizni;
e) vezeti az adatvedelmi es az adattovabbftasi nyilvantartast;
f) reszt vesz a NAIHaltai szervezett belso adatvedelmi felelosok konferenciajan;
g) figyelemmel kfseri az adatvedelemmel es informacioszabadsaggal kapcsolatos jogszabalyvaltozasokat,

ezek alapjan indokolt esetben kezdemenyezi jelen szabalyzat modosftasat;
h) kozremukodik a NAIH-tol a Tarsasaghoz erkezett megkeresesek megvalaszolasaban es a NAIH altai

kezdemenyezett vizsgalat, illetve adatvedelmi hatosagi eljaras soran;
i) altalanos allasfoglalas megadasa celjabol megkeresest fogalmaz meg a NAIH fele, amennyiben egy

felmeriilt adatvedelmi kerdes jogertelmezes utjan egyertelmuen nem valaszolhato meg.

5. Adatbiztonsagi szabalyok

A papiralapon kezelt szemelyes adatok biztonsaga erdekeben a Tarsasag az alabbi intezkedeseket
alkalmazza:

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz mas nem ferhet hozza, mas szamara
fel nem tarhatoak;
a dokumentumokat jol zarhato, szaraz, tuzvedelmi es vagyonvedelmi berendezesseI ellatott
helyisegben helyezi el;
a folyamatos aktfv kezelesben levo iratokhoz csak az illetekesek ferhetnek hozza;
a Tarsasag adatkezelest vegzo munkatarsa a nap folyaman csak ugy hagyhatja el az olyan
helyiseget, ahol adatkezeles zajlik, hogy a ra bfzott adathordozokat elzarja, vagy az irodat bezarja;
a Tarsasag adatkezelest vegzo munkatarsa a munkavegzes befejeztevel a papiralapu adathordozot
elzarja;
amennyiben a papfralapon kezelt szemelyes adatok digitalizalasra keriilnek, a digitalisan tarolt
dokumentumokra iranyado biztonsagi szabalyokat alkalmazza a Tarsasag.

Ozdi Tcivh6termel6 es Szolgciltato Kft.
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A szamitogepen, illetve halozaton tarolt szernelyes adatok biztonsaga erdekeben a Tarsasag, az alabbi
intezkedeseket es garancialis elemeket alkalmazza:

az adatkezeles soran hasznalt szamitogepek a Tarsasag tulajdonat kepezik, vagy azok foldtt
tulajdonosi jogkorrel megegyezo joggal bir;
a szamitogepen talalhato adatokhoz csak ervenyes, szemelyre sz616, azonosithat6 jogosultsaggal -
legalabb felhasznaloi nevvel es jelsz6val - lehet csak hozzaferni, a jelszavak cserejerdl Tarsasag
rendszeresen gondoskodik;
az adatokkal tortend minden szarnftogepes rekord nyomon kovethetcen naplozasra kerul:
a halozati kiszolgalo gepen (a tovabbiakban: szerver) tarolt adatokhoz csak megfelelO
jogosultsaggal es csakis az arra kijelolt szemelyek ferhetnek hozza:
amennyiben az adatkezeles celja megval6sult, az adatkezeles hatarideje letelt, ugy az adatot
tartalmaz6 fajl visszaalllthatatlanul torlesre kerul, az adat iijra vissza nem nyerheto:
a halozaton tarolt adatok biztonsaga erdekeben a szerveren folyamatos tukrozessel keruli el a
Tarsasag az adatvesztest:
a szemelyes adatokat tartalmaz6 adatbazisok aktiv adataibol napi mentest vegez, a mentes a
kozponti szerver teljes adatallomanyara vonatkozik es magneses adathordoz6ra tortenik:
a lementett adatokat tarolo magneses adathordoz6 az erre a celra kialakitott panceldobozban
tiizbiztos helyen es m6don tarolt:
a szemelyes adatokat kezelo hal6zaton a virusvedelemrol folyamatosan gondoskodik;
a rendelkezesre a1l6 szamitastechnikai eszkozokkel, azok alkalmazasaval megakadalyozza
illetektelen szemelyek hal6zati hozzafereset.

6. Azerintettek jogainak ervenyesitese

Az erintett tajekoztatast kerhet szemelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szemelyes adatainak
helyesbiteset, illetve - a jogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - tOrleset a Tarsasag
feltiintetett elerhetosegein.

A Tarsasag a beerkezett kerelmet, illetve tiltakozast koteles a beerkezestol szamitott harom napon beWI
attenni az adatkezeles szempontjab6l feladat- es hataskorrel rendelkezo szervezeti egyseg vezetojehez.

A feladat- es hataskorrel rendelkezo szervezeti egyseg vezetoje az erintett szemelyes adatanak kezelesevel
osszefiiggo kerelmere az erkezesetol szamitott legkesobb 15 - tiltakozasi jog gyakorlasa eseten 5 - napon
beWIirasban, kozertheto formaban valaszt ad.

A tajekoztatas kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdeseben meghatarozott informaci6kra, amennyiben az
erintett tajekoztatasa torveny alapjan nem tagadhat6 meg.

A tajekoztatas fOszabaly szerint ingyenes, koltsegteritest Tarsasag csak az Infotv. 15. § (5) bekezdeseben
meghatarozott esetben szamit fei.

A Tarsasag kerelmet csak az Infotv. 9. § (I)-eben vagy a 19. §-aban meghatarozott okokb61 utasit el, erre
csak indoklassal, az Infotv. 16. § (2)-eben meghatarozott tajekoztatassal, irasban keriil sor.

Aval6sagnak nem megfelelo adatot az adatot kezelo szervezeti egyseg vezetoje - amennyiben a sziikseges
adatok es az azokat bizonyft6 kozokiratok rendelkezesre allnak - helyesbiti, az Infotv. 17. § (2)
bekezdeseben meghatarozott okok fennallasa eseten intezkedik a kezelt szemelyes adat torlese irant.

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.
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Az erintett szernelyes adata kezelese elleni tiltakozasanak elbiralasanak iddtartamara - de legfeljebb 5
napra - az adatkezelest az adatkezelest vegzd szervezeti egyseg vezeto]e felfuggeszti, a tiltakozas
megalapozottsagat megvizsgalja es dontest hoz, amelyrdl a kerelmezot az Infotv. 21. § (2) bekezdeseben
foglaltak szerint tajekoztatja,

Amennyiben a tiltakozas indokolt, az adatot kezelf szervezeti egyseg vezetoje az Infotv. 21. § (3)
bekezdeseben meghatarozottak szerint jar el.

Amennyiben az erintett jogainak gyakorlasa soran az iigy megftelese nem egyertelrmi, az ada tot kezelo
szervezeti egyseg vezetoje az iigy iratainak es az iigyre vonatkoz6 allaspontianak megkuldesevel
allasfoglalast kerhet a belso adatvedelmi feleldstol, aki azt harom napon beliil teljesiti.
A Tarsasag az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsag kovetelmenyeinek
megszegesevel rnasnak okozott kart, illetve az altala vagy az altala igenybe vett adatfeldolgoz6 altal
okozott szemelyisegi jogsertes eseten jaro serelemdijat is megteriti, Az adatkezelo mentesiil az okozott
karert val6 felelosseg es a serelemdfj megfizetesenek kotelezettsege a16!,ha bizonyitja, hogy a kart vagy az
erintett szemelyisegi joganak serelmet az adatkezeles koren klvul esd elharlthatatlan ok idezte eIO.
Ugyanigy nem terlti meg a kart, amennyiben az a karosult szandekos vagy sulyosan gondatlan
magatartasabol szarmazott

Az erintett a Tarsasag adatkezelesi eljarasaval kapcsolatos panasszal a NAIH-hozfordulhat:
nev:
szekhely:
honlap:

Nemzeti Adatvedelmi es Informaci6szabadsag Hat6sag
1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
www.naih.hu

7. ATarsasagmil megvalosulo adatkezelesek

Az adatkezeles helyei:

~ 3600 Ozd, Zrinyi ut 3.
~ 3600 Ozd,Gyar ut 1.

7.1. Szolgaltatasi tevekenyseggel ossze fiiggoadatkezeles

ATarsasagnal a lakossagi felhasznal6kra vonatkoz6 szemelyes adatokat a szamlazason, iigyfelszolgalaton,
diszpecser- szolgalaton kezelnek:

~ Felhasznal6i szerzodesbol eredo iigyfeladatok kezelese
~ Muszaki karbantartasi munkakkal kapcsolatos adatkezelesek
~ Merl'56ra allast kozvetleniil az iigyfel diktalja be, esetenkent a tarsashazi koz6s kepviselo, mint

szerzodo fel

adatkezeh:s nyilv3ntartasj sz3ma: NAIH-56679/2012

adatkezeles celja: k6ziizemi szerzadesen alapul6 k6telezettseg teljesitese erdekeben, es a
tavhaszolgaltat6 jogainak gyakorlasa celjab61

kezelt adatok kOre: nev; leanykori nev; anyja neve; sziiletesi hely; sziiletesi ida; alland6 lakhely;
telefonszam; levelezesi dm; felhasznalasi hely; valamint felhasznalasra, szamlazasra, dfjfizetesre
vonatkoz6 adatok.

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgliltato Kft.
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adatkezeles jOKalapja: 2005. evl XVIII. torveny a tavhoszolgaltatasrol 4s§ (1) bekezdes, erintett
hozzajarulasa, Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi CLXX.torveny 23. § k.) pont

adattaroIiis baJ:3rideje: leveltari torveny szerint, illetve kozuzerni szerzodes megsztineset kovetden 5 ev,
adott esetben lejart kovetelesek megterulesi illetve elevulesi ideje + 1 ev.

adanaroleis m6dja: elektronikus es papir alapu

A NAIH-56679/2012 nyilvcintartcisiszcimu adatkezeleshez esetlegesen kapcso16d6adatJeldolgoz6kat
es az adattovabbittisok cfmzettjeit az 1.sz. melleklet tartalmazza.

7.2. Panaszkezelessel osszefiiggoadatkezeles

Amennyiben valaki panasszal kivan elni az Adatkezelo iranyaba azt Irasban, az Adatkezelonek cfmezve
megteheti az Adatkezelo kozponti elerhetosegeire postai uton elkuldott levelevel vagy telefonon illetve
szemelyesen az ugyfelszolgalati irodaban.

adatkezeles nyilyeintartasi szeima: NAIH-90814j2015

adatkezeles ceIja: Ugyfelpanaszok felvetele, szolgaltatasi tevekenyseggel osszefuggo panaszkezeles
intezese az Adatkezeldnel.

kezeJt adatok kOre: ugyfel neve, lakcfme, telefonszama

adatkezeh}s jOKalapja: erintett hozzajarulasa (az informaclos onrendelkezesi jogr6l es az
informacioszabadsagrol sz6l6 2011. evi CXII.torveny 5. § (1) a) ; a fogyasztovedelemrol sz6l6 1997. evi
CLV.torveny 17jA

adanaroleis baJ:3rideje: a panasz megvalaszolasatol szamitott fogyasztovedelmi torveny szerinti 5 ev

adanaroleis m6dja: elektronikus es papir alapu

7.3. Telefonon torteno Panaszbejelentessel osszefuggdadatkezeles

Atelefonos ugyfelszolgalat, hibabejelentes eseteben egy gepi adatvedelrni tajekoztato hangzik el, mely
soran az iigyfelet tajekoztatj uk, arr6l, hogy a beszelgetes rogzftesre keriil es az adatvedelmi szabalyzatnak
megfelelOen tortenik az adatkezeles, mely szabalyzat a honlapon elerheto.
(3. sz. es 4. sz. melleklet)

adatkezeles celia: a beerkezo panaszok, kerelmek megvalaszolasahoz sziikseges elerhetosegek
rogzftese, a panaszokr6l, hibabejelentesekrol hangfelvetel keszitese.

kezeJt adatok kOre: iigyfel hangja neve, lakcime, telefonszama

adatkezeh~s jOKalapja: erintett hozzajarulasa (az informaci6s onrendelkezesi jogr6l es az
informcki6szabadsagr6l sz6l6 2011. evi CXII.tOrveny 5. § (1) a) ; a fogyaszt6vedelemrol sz6l6 1997. evi
CLV.torveny 17/B (3) bekezdese

adattaroleis baJ:3rideje: a panasz megvalaszolasat6l szamitott fogyaszt6vedelmi torveny szerinti 5 ev

adanarohis m6dja: elektronikus

Ozdi Tavh6termelo es Szolgaltat6 Kft.
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7.4. Hatralekkezelessel osszefuggo adatkezeles
adatkezeles nyilvantart:3si szama: NAIH-56663/2012

adatkezeles celia: adatkezelo szolgaltatasi teruleten az ugyfel adatok kezelese hatralekkezeles celjabol

kezelt adatok kore: nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely; szuletesi ido; allando lakhely;
telefonszam: levelezesi elm, fogyasztasi hely, hatralek merteke

adatkezeles jogalapja: i az informacios onrendelkezesi jogr61 es az informacloszabadsagrol sz616 2011.
evi CXII.torveny 6. § (5) b), 2005. evi XVIII.torveny a tavhdszolgaltatasrol 45§ (1) bekezdes, erintett
hozzajarulasa Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi CLXX.torveny 23. § k

adattarolas bat:3rideje: a hatralek kiegyenlitese, vagy a hatralekkal kapcsolatos polgari jogi igenyek
elevulese (5 ev + 1 ev)

adanarolas mOdja: elektronikus es papfr alapu

A NAIH-56663/2012 nyilvantartiist szamu adatkezeleshez esetlegesen kapcsolOd6adatJeldolgoz6kat
es az adattovtibbitasok cimzettjeit az 1.sz. melleklet tartalmazza.

Az iigyfelek adatkezelesere vonatkozoan adatvedelmi 1:3jekoztatO kesziilt. amelynek celja az
iigyfelek elOzetes 1:3jekozta1:3sa az adatkezelesrOI. Ez a tajekoztatO elerbetO az iigyfelek szamara
nyitva allo iigyfelszolgalati fogadOterben - tartalma e szabalyzat 5. Ramu meltekletet kepezi.

7.5. Informatikai,elektronikus adatkezeles

A Tarsasag sajat honlapot uzemeltet, amely a http.Z/www.tahoozd.hu/cimen erheto el. A honlapon
automatikus adatgytijtes (cookie/sutik, GoogleAnalytics stb.) nem val6sul meg.

adatkezeles qHja: A honlapon kapcsolatfelvetelt kezdemenyezo latogatok azonosftasa szarnukra az
elektronikus szolgaltatasok elerhetove tetele

kezelt adatok kOre: nev, email cfm.datum es iddpont, az iizenet targya, szovege, tovabba az erintett altal
megadott szemelyes adatok

adatkezeles jogalapja: az informacios onrendelkezesi jogr61 es az informacioszabadsagrol sz616 2011.
evi CXII.torveny 5§ a pontja (erintteti hozza jarulas)

adanarolas ba1:3rideje: az adatkezeles celjanak megval6sulasaig

adanarolas mOdja: elektronikus

A NAIH-66725/2013 nyHvantartasi szamu adatkezeteshez esetJegesen kapcsoJ6d6adatJeldolgoz6kat
es az adattovabbitasok cimzettjeit az 1.sz. melteklet tartalmazza

7.6. Szemelyiigyiadatkezeles

7.6.1. Munkavallalok munkaviszonnyal osszefiiggo adatkezeIese

Amunkavcmal6k szemelyes adatainak kezelesere yonatkoz6an az alabbiak szerint jar el a tarsasag:

Az adatok csak a Mt. szerinti adatkorben kiilonos tekintettel a 2012. evi I. tv 10-11 §-ara kezelhetok.

6zdi Tavh6termel6 es Szolgaltat6 Kft.
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adatkezeIes nyilvantartasi szama: NAIH-S4607/2012

adatkezelCs cClja: munkaviszony letesitese, teljesltese vagy megszuntetese, az ezekkel kapcsolatos
[ogosultsagok elismerese es kotelezettsegek tanusltasa

kezeJt adatok kOre:
munkavallalo kapcsan

neve,
szuletesi neve,
szuletesi helye es ideje,
allampolgarsaga,
torzsszama,
anyja szuletesi neve,
lakohelyenek cime,
tartozkodasi helye (amennyiben eltero a lakohelytol),
magan- nyugdijpenztari

o tagsag tenye,
o belepes ideje (ev, ho, nap)
o bank neve es k6dja

ad6azonosit6 jele,
tarsadalomblztositasi azonosit6 jele (TAJszam),
nyugdijas torzsszam (nyugdijas munkavallalo eseten),
folyoszamla szama,
munkaviszony kezd6 nap]a,
biztositasi jogviszony tip usa,
heti munkaorak szama,
telefonszama,
csaladi allapota,
vegzettseget igazol6 okmany masolati peldanya,
munka-alkalmassagi egeszsegugyi igazolas,
munkakore,
orvosi alkalmassag tenye,
erkolcsi bizonyttvanyanak

o kiallltasanak datuma,
o okmanyszama,
o kerelern azonositoja,

a leszamolast kovetoen a munkakori alkalmassagi zar6 orvosi vizsgalat elvegzesenek tenye,
meghatarozott munkakorben vezetesi engedely kategoriankenti egeszsegugyi alkalmassaganak
lejartanak id6pontja,
fOaliason kfviili munkavegzes eseten

o jogviszony jellege,
o munkaltato neve es szekhelye,
o a f6allason kiviili munkahelyen teljesitett havi atlagos munkaid6,
o elvegzend6 tevekenyseg,

az Mt. 120. §alapjan jar6 p6tszabadsag igenybevetelevel kapcsolatosan
o a rehabilitaci6s szakert6i szerv legalabb otven szazalekos mertekii egeszsegkarosodasat

megallapftasat igazol6 okmany fenymasolata
o fogyatekossagi tamogatasra jogosultsagot igazol6 okmany fenymasolata,
o vakok szemelyi jaradekara jogosultsagot igazol6 okmany fenymasolata,

p6tszabadsag, csaladi ad6kedvezmeny igenybe vetele, ad6mentes termeszetbeni juttatasnak min6siil6
kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy ad6mentes iskolakezdesi tamogatas celjab61
munkavallal6 16. eletevet be nem toltott hozzatartoz6janak

sziiletesi helye es ideje,
lakdme,
anyja neve
tarsadalombiztosftasi azonosit6 jele (TAJszam)
ad6azonosit6 jele,
ervenyes diakigazolvany megletenek tenye

6zdi Tavh6termel6 es Szolgdltato Kft.
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potszabadsag, csaladi adokedvezmeny igenybe vetele, adomentes termeszetbeni juttatasnak min6siil6
kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adomentes iskolakezdesi tamogatas celjabol
munkavallalo 16. eletevet betoltott hozzatartozojanak, elettarsanak

szuletesi helye es ideje,
lakcime,
anyja neve
tarsadalombiztositasi azonosito jele (TAJszarn)
adoazonostto jele,
ervenyes diakigazolvany megletenek tenye

adatkezeles jogalapja: torvenyi felhatalmazas [a munka torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny 10. §
(1) es (3)] es az erintett hozzaiarulasa [Infotv. 5 § (1) a) es 6. § (6)]; a kozfoglalkoztatasrol es a
kozfoglalkoztatasrol szolo 2011. evl CVI.Torveny, a megvaltozott munkakepessegfi szernelyek ellatasairol
es egyes torvenyek modosltasarol szolo 2011. evi CXCI.Torveny 7.§

adauarolas batarjdeje: az adatkezeles celianak megvalosulasaig, fdszabaly szerint
munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultsagokkal es kotelezettsegekkel kapcsolatosan a
munkaviszony megszilneseig,
munkaviszonybol fakado jogosultsagokkal kapcsolatosan a nyugdijfolyosttasrol szolo
jogszabalyokban meghatarozott hatarideig

adatkezeles m6dja: elektronikus

A NAIH-54607/2012 nyilvtintaruist szamu adatkezeleshez esetlegesen kapcso16d6adatfeldolgoz6kat
es az adattoviibbitasok cimzettjeit az 1.sz. melleklet tartalmazza.

A Munkaviszony kapcsan beszerzett harmadik szernely adatai a szukseges adattartamot meg nem
haladoan vehet6k fel es kezelhet6k. (PI. potszabadsag, csaladi adokedvezmeny)

Munkavallalok adatkezelesere vonatkozoan adatvedelmi tajekoztato kesziilt, melynek celja a
munkavallalok e16zetes tajekoztatasa az adatkezelesr61. (6. sz. melleklet)
Tajekoztato aJairasra keriil a munkavallalok altaI.

Szemelyiigyi teriilet adatkezelesenek jogalapja esetenkent mas jogszabaly. Az adatkezeles id6tartama az
adott teriiletre vonatkozo jogszabalyok altai meghatarozott. (PI. SZJAt6rveny Mt.)

A szemelyiigyi adatkezelesek k6reben a nem k6zvetleniil a munkaviszonybol eredeztetett adatkezelesek
soran minden esetben be kell szerezni, a kezeleshez felhasznalt nyomtatvanyba be kell emelni
sZ6vegszeruen- az erintett kifejezett hozzajarulasat, az adatkezeles celjanak es varhato id6tartamanak
megje16lesevel.

7.6.2. Munkavallal6k ellenorzesevel osszefiiggo adatkezeles

A munkaltato ellen6rizheti a munkavallalokat a munkaviszonybol ered6 k6telezettsegek teljesftese
celjabol munkaviszonnyal 6sszefiigg6 magatartasa k6reben. Az ellen6rzesre a munka t6rvenyk6nyve [11.
§ (1)-(2)] ad jogalapot.

ATarsasag a munkavallaloknak indokolt esetben, munkavegzes celjara biztosft szamitogepet, e-mail cfmet
es internet-hozzMerest. A hasznalat szabalyairol es az ellen6rzes lehet6seger61 a munkavallalokat a
Tarsasag el6zetesen frasban tajekoztatja. Az irasbeli tajekoztatas jelen szabalyzat 6. szamu melleklete
alapjan t6rtenik, melyet a Tarsasag megismertet a munkavallal6kkal.

Mivel Tarsasag tulajdonat kepez6 szemelyi szamftogepeket es laptopokat, ceges e-mail cfmeket a ceg
munkavegzes celjabol biztosftja, fgy amennyiben a munkavallalo ezen eszk6z6k6n magancelu szemelyes
adatait (pI.: csaladi fotok, telefonk6nyvek, sajat adatbazisok stb.) tarolja, ugy Tarsasag a szamitogep
ellen6rzese soran ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a
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munkavallalo, mert a nem munkavegzes celjabol torteno, de a Tarsasagi eszkozon valo szernelyes adatok
tarolasa az adatkezeleshez tortenf 2011. evi eXII. torveny 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulasnak
minosulnek. Errol (illetve az archivalas es a rendszergazdai tevekenyseg tenyerdl) a munkavallalokat az
eszkozok hasznalata eldtt Irasban tajekoztatja a Tarsasag,

Mindazon e-mail cfmek.amelyekbenaTarsasagnevekiterjeszteskentbennefoglaltatik( ...@tavhoozd.hu).
a Tarsasag tulajdonat kepezik. Ezen cfmeken a Tarsasag munkavallaloi altai folytatott levelezes munkacelu
levelezesnek mindsul, Az ilyen cfmeken folytatott levelezesbe a Tarsasag megfelelo jogalap eseten jogosult
betekinteni. A Tarsasag jogosult a fent nevezett cfmeken folytatott levelezesek meghatarozott
Iddkozonkenti blztonsagi mentes ere, az elektronikus levelezo rendszer folyamatossaganak es
stabilitasanak erdekeben adatblztonsagi okokb61 sajat eszkozein barmilyen allomany torlesere.
Amennyiben a munkavallalo "...@tavhoozd.hu" ceges e-mail cimen talalhato leveleiben magancelu
szemelyes adatait, kifejezett utalils nelkiil, tarolja, ugy a Tarsasag az e-mail cfm ellenorzese soran
ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a munkavallalo, mert a
nem munkavegzes celiabol torteno, de a tarsasagt e-mail cfmen vale szernelyes adatok tarolasa az
adatkezeleshez tortend 2011. evi eXII. torveny 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulasnak mindsulnek,
A munkaltato jogosult ellendrizni a munkahelyi postaflokot es internet hasznalatot, Mindemellett
fdszabaly szerint a maKilncelU levelek tartalmilt a munkaltato munkaviszonyb61 fakad6 jogosultsag
ervenyesitese soran sem jogosult megismerni.

adatkezelt~s uyilvilntartasi szilma: NAIH-90815/2015.

adatkezeIes celja: a Tarsasag jogos iizleti erdekeinek megfeleloen a munkavallal6k Mt. 11. § (1) szerinti
ellenorzese, fgy kiilOnosen a munkavallal6nak biztosftott szamft6gep, e-mail cfm es internet-hozzaferes
ellenorzese

kezelt adatok kOre: az ellenorzes soran rogzftett szemelyes adatok, fgy kiilonosen magan e-mail cfmek,
magan telefonszamok, fenykepek, sajat szamft6gepes dokumentumok, internetes bongeszesi elozmenyek,
cookie-k, munkajogviszony ellatasa soran eszlelt jogsertes tenye, a jogsertes lefrasa

adatkezeles jo&a1allja:2012. evi I. torveny 11. § (1) es esetJegesen 2011. evi eXII. torveny 5. § (1) a)

adattarolils hatarjdeje: az ellenorzestol szamftott 1 ev, de legkesobb az ellenorzessel kapcsolatos igeny
eleviilese.

7.6.3.Munkara jelentkezok adatkezelese

A Tarsasag a munkara jelentkezes celjab61 erkezett szemelyes adatok tartalmaz6 oneletrajzok
(tovabbiakban: eV) eseten nem tesz kiilOnbseget azok erkezesenek modja kozott: azonos elbfralas ala esik
a papfralapon es az elektronikus m6don bekiildott ev.

A postai uton erkezo eV-k eseteben, amennyiben a jelentkezo a munkaero-toborzas soran meghirdetett
cfmre, az elvart jelOlessel kiildi meg, ugy ebben az esetben a Tarsasag garantalja a jelen pont szerinti
adatkezelest.

Amennyiben azonban nem a meghirdetetteknek megfelelo modon erkezik a papfralapu ev, ugy az
iratkezelesi szabalyok szerint a cfmzettnek minosiilo szemely koteles arrol gondoskodni, hogy a ev a
iigyvezetO igazgat6hoz keriiljon. Ha ez nem tortenik meg, ugy a Tarsasag az iratkezelesre vonatkozo
altalanos szabalyokat alkalmazza, fiiggetleniil a level tartalmatol.
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A munkaerti-toborztisra vonatkoz6 kiilonos szabalyok

Tarsasagunk a Cv-ket fOszabaly szerint a kesdbbi felhasznalas celjabol tarolja - igaz ez abban az esetben
is, ha a ev konkret meghirdetett pozici6 betoltese celjabol erkezett, A Cv-t es az azon szereplo szernelyes
adatokat a Tarsasagunk jelen szabalyzat alapjan es az abban foglaltak szerint kezeli. Amennyiben az
erintett nem kfvanja, hogy a kesobbiekben az itt meghatarozottak szerinti hataridon belul kezelje
Tarsasagunk adatait, ugy ezt vagy a ev megkuldesevel egyidejiileg kell jeleznie, vagy a kesobbiek soran
visszavonni a ev bekuldesevel megadott hozzaiarulasat, (Mivel jelen szabalyaink az erintettek szamara a
ev megkuldese elOtt is elerhetoek, Igy az erre vonatkoz6 elozetes tajekoztatast megadottnak tekintjiik, a
hozzajarulast pedig onkentesnek.)

A CValapjan kivtilasztott erinteti adatainak tovtibbi kezelese (ugy mint: alkalmassaq eldontese] mar
a munkaviszony letesitese celjab6l tortenik, igy az azzal kapcsolatos adatkezelest a 7.5.1. pont
taglalja.

adatkezeles nyily<lotart3sj szama: NAIH-57664/2012

adatkezeles celja: a meguresedo allashelyek betoltesere megfelelo leendo rnunkavallalo kivalasztasa, a
jelentkezok szemelyes adatainak kezelese

kezelt adatok kOre: nev, szuletesi datum, anyja neve, lakcfrn, kepzesi adatok, fenykep, az erintett altai
megadott egyeb adatok

adatkezelt~s joga1apja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulas

adattcirol<ls batarideje: az adatfelveteltol szamltott 5 evig

adattarol<ls madja: papfralapon es elektronikusan

7.7. Vagyonvedelmiadatkezeles

ATarsasag teruletere tortend beleptetesek soran, 4 db kameraval tortenik AFutoeromu (3600 Ozd,Gyar
ut 1.), szinten 4 kamera van elhelyezve, mely esetben a felvetelek rogzitesre keriilnek

Kartyas belepteto rendszer is mukodik a Tarsasag teriileten, mely munkaidot nem rogzit, csupan a belepo
azonositasara szolgal vagyonvedelmi szempontb61.

Avagyonvedelemmel osszefiiggesben az alabbiak szerint keriilnek kezelesre az erintettek adatai:

adatkezeles nyily<lntart3si sZ<lma:NAIH-56662/2012

adatkezeIes celja: vagyonvedelmi celu kamerafigyeles

kezelt adatok kOre: az erintett kepmasa, az elektronikus megfigyelorendszer altai rogzitett kepekbol
megszerezheto egyeb adatok (igy kiilonosen: tart6zkodasi hely, ehhez kapcsol6d6 datum)

adatkezeles joga1apja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulas az Szvtv. 30. § (2) bekezdese, az
Szvtv 31 § (2) bekezdese.
felhatalmazas szerint

Ozdi Tavh6termelo es Szolgaltato Kft.
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adattarolas batcirideje:
fOszabalykent: a felvetel felhasznalas hianyaban a rogzttestol szamltott 3, azaz harem munkanap
elteltevel torlesre kerul, [Szvtv. 31. § (2)]
amennyiben a felvetelt jog vagy jogos erdek igazolasaval kertek, hogy a Tarsasag azt ne
semmisitse meg, am a megkeresesre nem keriil sor, ugy a megkeresestol szamitott 30, azaz
harmine nap elteltevel torlesre keriil [Szvtv. 31. § (6)]

A kamerafigyelessel osszefuggo adatkezelesrol adatvedelrni tajekoztato keszult, mely jelen szabalyzat 8.
szamu mellekletet kepezi.

A NAIH-56662/2012 nyilvtintaruist szamu adatkezeleshez esetlegesen kapcso16doadatfeldolgozokat
es az adattovabbitasok cimzettjeit az 1.sz. melleklet tartalmazza.

7.8. Beszallitok adatainak kezelese

Szamviteli adatfeldolgozas, banki utalasok teljesitese.

adatkezeles nyilvantartcisi szama: NAIH-54609/2012

adatkezeles celja: Szarnviteli adatfeldolgozas, banki utalasok teljesltese

kezeJt adatok kore: Szerzodesben, szamlakon szerepl6 adatok: nev, ad6azonosit6 jel/adoszam, bank
szamlaszam, elm adatok, egyeb onkent megadott adatok/elerhetosegek.

adatkezeles jogalapja: Szallitoi szerzodesek, megrendeles, teljesltes, igazolas, partnerkapesolat,
PTK. A szerzddes XVII.fejezet

7.9. Az EKOMENprogram szerzodesekre vonatkozo reszletfizetesi megallapodas
teljesitese, koltsegosztos idenyvegi elszamolas teljesitese,

adatkezeles nyilvantartcisi szama: NAIH-72870/2014

adatkezeles celja: Az EKOMENprogram szerzodesekre vonatkoz6 reszletfizetesi megallapodas
teljesitese, koltsegosztos idenyvegl elszamolas teljesltese.

kezelt adatok kOre: Az EKOMENprogramba resztvevo termeszetes szemelyek vonatkozasaban. Nev,
leanykori nev, anyja neve, sziiletesi hely, sziiletesi id6, alland6 lakhely, szemelyi igazolvany szam,
ad6azonosit6 jet telefonszam, szerelesi dm, a felhasznalasra, a szamlazasra es a dijfizetesre vonatkoz6
adatok.

adatkezeh~s jOi3lapja: Adatkezelesi hozzajarul6 nyilatkozat

A NAIH-72870/2014 nyilvantartasi szamu adatkezeleshez esetlegesen kapcsolodo adatfeldolgozokat
es az adattovabbitcisok cimzettjeit az 1.sz. melIeklet tartalmazza.

Ozdi Tcivh6termel6 esSzolgciltato Kft.
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7.10. Azadatkezeld szolgaltatasi teruleten ugyfeladatokkezelese hatralek
csokkentes osztonzese, kamatkedvezmenyes akci6k nyilvantartasa celjabol.

adatkezeles nyilvantartasj szama: NAIH-72871/2014

adatkezeIes celia; Az adatkezelO szolgaltatasi teruleten ugyfeladatok kezelese hatralek csokkentes
osztonzese, kamatkedvezmenyes akci6k nyilvantartasa celjabol,

kezelt adatok kOre; Nev, leanykori nev, anyja neve, szuletesi hely, szuletesi ida, allando lakhely,
telefonszam, levelezesi elm, felhasznalasi hely.

adatkezeles jOi3lapja; 2011. evi CXIItorveny 6. § (1) bekezdes b.

7.11. Nyeremenyjatekhoz kapcsol6d6 adatbazis kezeles, Nemzetkozl
Bnerglatakarekossagl Vilagnapalkalmabol rendezett Rajzpalyazat rendezese,

adatkezeIes nyilvantartasi szama: NAIH-73256/2014

adatkezeles celja; Nyeremenyiatekhoz kapcsol6d6 adatbazis kezeles. Nernzetkozi Energiatakarekossagt
Vilagnap alkalmabol rendezett Rajzpalyazat rendezese,

kezelt adatok kOre: Nev, jelige, korcsoport jelef.A": ovodas, ,,8": altalanos iskolas, "C":kozepiskolas),
iskola-6voda megnevezese

adatkezeIes jogalapja: Erintett hozzaiarulasa

Ozdt Tcivh6termel6 es Szolqaltato Kft.
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MeIJ.ekletek

Ozdi Tavh6termelo es Szolqattat» Kft.
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1. sz. melleklet

Aszabalyzat dinamikusan valtozo rendszerelemetrol

1. Szolgaltatasl tevekenyseggel osszefiiggo adatkezeles NAIHNyllvantartasl szam:NAJH-
56679/2012

Szolgaltatasi tevekenyseggel osszefuggesben adateldolgozo:

};> Somossy Anlagenban Kft. - Schreiber Gyorgy (3757 Teresztenye, Kossuth lit 15.)

Adatkezelessel osszefuggo tevekenysege: megbizott fogyasztovedelmi referens a Tarsasagnal

Szolgaltatasi tevekenyseggel osszefuggesben adattovabbitas tortenik az alabbi Tarsasaghoz:

};> Nemzeti Eszkozkezelo Zrt. (1024 Budapest, Margit krt. 85-87.)

Adattowibbitas jogalawa; erintett hozzaiarulasa.az informacios onrendelkezesi jogrol es az
lnformacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.torveny 5§ (1) bekezdes

Towibbitott adatok fqjtQja; ugyfel adatok

2. Hatralekkezelessel osszefiiggo adatkezeles NAJHNyilvantartasi szam: NAJH-56663/2012

Adattovabbitas jelen adatkezelesi folyamathoz kapcsolodik a hatralekkezelessel kapcsolatosan:

};> Nemzeti Eszkozkezelo Zrt. (1024 Budapest, Margit krt, 85-87.)

Adattowibbitas jOJjalapja; az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol
szolo 2011. evi CXII.torveny 6. § (5) b), 2005. evi XVIII.torveny a tavhdszolgaltatasrol-t'is (1)
bekezdes, erintett hozzajarulasa Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi CLXX.torveny 23. § k

Toyabbitou adatok fajtQja; nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely; szuletesi ido; allando
lakhely; telefonszarn: levelezesi cim, fogyasztasi hely, hatralek merteke

3. Munkaviszonnyal osszeftiggd adatkezelese NAJHNyilvantartasi szam: NAJH-54607/2012

Munkavallalok adatainak kezelesevel osszefuggo adatfeldolgozo:

};> OTPPenztarszolgaltato Zrt .
};> Magyar Allamkincstar (csaladi potlek, GYES)

Adatkezelessel osszefUggo tevekenysege: csaladi potiek igenybevetele, GYESigenybevetele

Adattovabbitas tortenik:

};> Magyar Allamkincstar (csalMi potlek, GYES)

4. Vagyonvedelemmel osszefiiggo adatkezelese NAIHNyilvantartasi szam: NAIH-56662/2012

Avagyonvectelemmel osszefUggesben adatfeldolgozokent jelenik meg a beleptetest es a
kamerarendszert iizemelteto es karbantarto tarsasag

};> North Computer Kft.- Kriston Laszlo (3600 Ozd, Bolyki mlit 161)

Ozdi Tdvh6termel{f es Szolgdltat6 Kft.
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Adatkezelessel osszefuggo tevekenysege: video megflgyelo rendszer uzerneltetese, karbantartasa .

5. AzEKOMENprogram szerztidesekre vonatkozo reszletflzetesi megallapodas teljesitese,
koltsegosztos idenyvegl elszamolas teljesitese NAIHNyilvantartasi szam: NAIH-72870/2014

Ezen tevekenyseghez az alabbi feldolgozo kapcsolodik:

);> TECHEMKFT.(1134 Budapest, Vaci lit 45. A. epulet 7. em.)

Adatkezelessel osszefuggo tevekenysege: koltsegmegosztas soran a fogyasztasi adatok
nyilvantartasa

6. Informatikai, elektronikus adatkezeles NAIHNyllvantartasl szam: NAIH-66725/2013

Ahonlap uzerneltetesevel osszefuggesben adatfeldolgozo:

);> Tarhelyozd (3600 Ozd, Bolyki fOlit51.)

Adatkezelessel osszefuggo tevekenyseguk: a Tarsasag honlapjanak tarhely szolgaltatoja.

7. Adatvedelmi felelds:

Nev: Zsigmond Annamaria

Tel.: 06-48/476-334

Email dm:zsigmonda@tavhoozd.hu

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.
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2. sz.melleklet

Titoktartasl nyilatkozat

Jelen nyilatkozatunkban megerosltjuk abbeli megallapodasunkat es egyetertesunket, miszerint az Ozdi
Tavhtitermeld es Szolgaltato Kft. altai [nev]
(... - anyja neve, sziiletesi hely es ido') elott az
eddigiekben feltart es a j6v6ben feltarando bizonyos inforrnaciok, fgy kulonosen iizleti tervek,
kereskedelmi titkok, iigyfelek adatai es egyeb tulajdonosi informaciok, az informacios onrendelkezesi
jogr61 es az Informacloszabadsagrol sz616 2011. evi eXII. torveny hatalya ala tartoz6 szernelyes adatok
(6sszefoglaI6an: informactok) bizalmas jellegilek,

............................................... a nyilatkozat alafrasaval elfogadja, hogy az ilyen informaciok egyetlen reszet
vagy toredeket sem teszi kozze, nem bocsatja rendelkezesre, vagy nem tarja fel mas m6don semmilyen
harmadik fel eldtt az Ozdi Tavhdtermelfi es Szolgaltato Kft. ugyvezetojenek erre felhatalmaz6 elozetes
Irasbeli beleegyezese nelkul, kiveve, ha ezek az informaciok bizonyit6 erejti dokumentumokkent
nyilvanossagra bocsathatok. Az ilyen informaciok nem tekintend6k nyilvanossagra bocsathatonak pusztan
azert, mert ezekbol tovabbi altalanos informaclokat lehet szerezni, vagy mert begyfijthetdk egy vagy tobb
forrasbol is, vagy ha abb61 ad6d6an keriiltek nyilvanossagra, mert megszegtek a jelen nyilatkozatot, vagy
harmadik szemellyel vagy jogi szemellyel kotott hasonl6 nyilatkozatokat.

Nyilatkozattevo beleegyezeset adja, hogy mindent es minden esszeni eldvigyazatossagi intezkedest
megtesz annak erdekeben, hogy sz6ban, Irasos anyagban, vagy elektronikus adattarolo eszkozben vagy
mas m6don feltart ilyen informaciokat megfelelo vedelernmel latja el barrnely harmadik fel elotti
jogosulatlan feltarassal szemben, igy kiil6n6sen betartja az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft.
Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzatanak iranyad6 rendelkezeseit. Beleegyezeset adja ahhoz is, hogy
egyetlen anyagr61 sem keszft masolatot es az ilyen anyagok valamennyi masolatat keresre azonnal
visszaszolgaltatja.

Nyilatkozattev6 elfogadja tovabba, hogy valamennyi ilyen informaci6 tulajdonosa az Ozdi Tavhotermelo
es Szolgaltato Kft., es hogy a Tarsasag folyamatos iizletvezetese erdekeben mindezen informaci6k
bizalmas jelleguek, ertekesek es nelkiil6zhetetlenek. Beleegyezeset adja, hogy az ilyen informaci6kat nem
fogja felhasznalni, kiaknazni es/vagy iizleti alapokra helyezni sajat javara vagy barmely egyeb harmadik
fel javara.

Jelen nyilatkozat alMrasa nevezettet nem ruhazza fel semmifele jogosultsaggal vagy egyeb joggal.

Jelen titoktartasi nyilatkozat (datum vagy konkretan meghatarozhat6
esemeny, igy pI.: IImunkaszerzOdes aIairasaval") lep eletbe.

Jelen titoktartasi nyilatkozaton megadott, a 2011. evi eXII. t6rveny hatalya ala tartoz6 szemelyes adatot az
Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft. Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzata alapjan kezeli .

..............................,20 .

Nyilatkozattev6 Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft
Kepviseleteben

Ozdi Tcivh6termel6 es Szolgciltato Kft.
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3. sz.melleklet

Adatvedelmi Tajekoztato
(telefonos ugyfelszolgalaton)

Tajekoztatjuk, hogy az ugyfelszolgalaton torten beszelgeteseket rogzftjuk az alabbiak szerint

adatkezeMs celia:a beerkezd panaszok, kerelmek megvalaszolasahoz szukseges elerhetosegek rogzitese.

adatlcezeles jQ{lalauia:az erintett hozzaiarulasa az informacios onrendelkezesi [ogrol es az
Informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.torveny 5§ (1) bekezdes

kezelt adatok kOre:az erintett neve, telefonszama

adatkezelh idOtartama:Az adatrogzitestdl szamitott 2 honapig.

Tajekoztatast kerhet szernelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szemelyes adatainak helyesbiteset,
illetve - a [ogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - torleset az adatfelvetelenel jelzett medon,
illetve az adatkezelf feltiintetett elerhetosegein.

[ogorvoslati lehetoseggel, panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnal lehet elni:

Nev: Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
Szekhely: 1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22jC.
Honlap: http://www.naih.hu

Datum: .

Ozdi Tavh6termei6 es Szolqaltato Kft.
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4. sz.melleklet,

Telefonos hangrogzitessel kapcsolatos adatkezeles

A telefonos beszelgetes megkezdese elott a kozponti (gepi) hang a kovetkezdt olvassa be az
adatkezelesrol:

"Tajekoztatjuk, hogy a beszelqetes az Ozdi Tavtuitermelti es Szolpaltato Kft. Adatvedelmi es adatbiztonsaqi
szabalyzata alapjan roqzttesre keriil. A reszletes adatkezelesi es adatvedelmi tajekoztatot meghallgathatja a
gomb meqnyomasaval."

Ez a szoveg minden beszelgetes elott el kell hangozzon, am az erintett belatasa szerint akar egy reszletes
adatkezelesi es adatvedelmi tajekoztatot is meghallgathat. Ezt szinten egy gepi hang mondja el, az alabbi
szoveget felolvasva:

"A telefonos hangrogzftes reszletes adatvedelmi tajekoztatoja:

Afoqyasztovedelemrol szolo 1997. evi CLV..torveny 17/B. §(3) bekezdese alapjan az Ozdi Tavhtitermelo es
Szolqaltat» Kft.-vel folytatott beszelqetese rogzltesre keriil, a beszelqetest egyedi azonosito szammal latjuk
el, szemelyes adatait az alabbiak szerint kezeljiik:

Adatkezeresi nyilMntartasi sztim: NAIH-90814j2015

Az adatkezeJes ceUa: a beerkezo panaszok, kerelmek meqvalaszokisdhoz sziikseqes e!erhetosegek roqzitese,
a panaszokrol, hibabejelentesekrtil hanpfelvetel keszitese.

A kezelt adatQk kOre: erintett hangja, altala megadott adatok

Az adatlrezeJes jQSlala1J.ia:

o torvenyi felhatalmazas (afoqyasztovedeiemriil szolo 1997.evi CLv.. torveny 17/8. §(3))
o erintett beleeqyezese (az informacios onrendetkezesi jogrol es az informacioszobadsaqrol szolo 2011.

evi CXlI.torveny 6.§(5))

Az adatkezeres idOtartama: Az adatrogz[testol szam[tott 5ev.

Az iigyfelszolgalati adatkeze!esekre minden esetben az erintett hozzajarulasa adjogalapot:
,,6.§(6) ... az erintett kerelmere indult mas iigyben az altala megadott szemelyes adatok
tekinteteben az erintett hozzajarulasat velelmezni kell."

Tajekoztatast kerhet szemelyes adatai keze!eserol, valamint kerheti szemelyes adatainak helyesb[teset,
illetve - ajogszabOlyban elrendelt adatkeze!esek kivetelevel - tor!eset az adatfelvetelnel jelzett modon, illetve
az adatkezelo feltiintetett eJerhetosegein.

jogorvoslati lehetoseggel, panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnallehet elni:

Nev:Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
Szekhely: 1024 Budapest, SziMgyi Erzsebet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Ozdi Tavh6termelo es Szolgaltato Kft.
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5. sz. melleklet

Adatkezelesi tajekoztato iigyfelekreszere

Tajekoztatjuk, hogy a szemelyes adatai a Szolgaltatasi tevekenyseggel osszefiiggesben alabbiak szerint
kerulnek kezelesre:

Szolgaltatasi tevekenyseggel ossze fiiggoadatkezeles

ATarsasagnal a lakossagi felhasznalokra vonatkozo szemelyes adatokat a szamlazason, ugyfelszolgalaton,
diszpecser- szolgalaton kezelnek:

~ Felhasznaloi szerzcdesbol eredd ugyfeladatok kezelese
~ Mtiszaki karbantartasi munkakkal kapcsolatos adatkezelesek
~ Meroora allast kozvetlenul az ugyfel diktalja be, esetenkent a tarsashazi kozos kepviselo, mint

szerzddd fel

adatkezelt~s nyilv3ntartasi szama: NAIH-56679/2012

adatkezeles celia: kozuzemi szerzodesen alapulo kotelezettseg teljesitese erdekeben, es a
tavhoszolgaltato jogainak gyakorlasa celjabol

kezeit adatok ki)re: nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely; szuletesi ido; allando lakhely;
telefonszam: levelezesi dm; felhasznalasi hely; valamint felhasznalasra, szamlazasra, dijflzetesre
vonatkoz6 adatok.

adatkezeles jogalapja: 2005. evi XVIII. torveny a tavhoszolgaltatasrol 45§ (1) bekezdes, erintett
hozzajarulasa Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi CLXX.torveny 23. § k.) pont

adauarol3s hatjlrideje: leveltari torveny szerint, illetve kozuzerni szerzodes megsziineset kovetoen 5 ev,
adott esetben lejart kovetelesek megterulesi illetve eleviilesi ideje + 1 ev.

adauarohis m6dja: elektronikus es papir alapu

A NAIH-56679/2012 nyilvantartasi szamu adatkezeIeshez esetlegesen kapcsol6d6 adatfeldolgoz6kat
es az adattovabbitasok cimzettjeit az 1.sz. melIeklet tartalmazza.

Panaszkezelessel osszefiiggoadatkezeles

Amennyiben valaki panasszal kivan elni az AdatkezelO iranyaba azt irasban, az Adatkezel6nek dmezve
megteheti az Adatkezelo k6zponti elerhetosegeire postai uton elkiild6tt levelevel vagy telefonon illetve
szemelyesen az iigyfelszolgalati irodaban.

adatkezeh~s nyilv3ntartasi sz3ma: NAIH-90814j2015.

adatkezelt~s celja: Ugyfelpanaszok felvetele, szolgaltatasi tevekenyseggel 6sszefiiggo panaszkezeles
intezese az AdatkezeloneI.

kezelt adatok kOre: iigyfel neve, lakdme, telefonszama

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltat6 Kft.
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adatkezeles jogalapja: erintett hozzaiarulasa (az informacios onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrcl szolo 2011. evi CXII.torveny 5. § (1) a) ; a fogyasztovedelemrol szolo 1997. evi
CLV.torveny 17/A

adattcirolas hatcirideje: a panasz megvalaszolasatol szamitott fogyasztovedelmi torveny szerinti 5 ev

adanarohis m6dja: elektronikus es papir alapu

Telefonon torteno Panaszbejelentessel osszefuggd adatkezeles

adatkezeles celja: a beerkezo panaszok, kerelmek megvalaszolasahoz szukseges elerhetosegek
rogzttese, a panaszokrol, hibabejelentesekrdl hangfelvetel keszitese,

kezelt adatok kore: ugyfel hangja neve, lakclme, telefonszama

adatkezeh}s jogalapja: erintett hozzajarulasa (az informacios onrendelkezesi [ogrol es az
informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.torveny 5. § (1) a) ; a fogyasztovedelernrdl szolo 1997. evi
CLV.torveny 17/B (3) bekezdese

adattcirohis hatcirideje: a panasz megvalaszolasatol szamitott fogyasztovedelmi torveny szerinti 5 ev

adattcirolas m6dja: elektronikus

Hatralekkezelessel osszefuggdadatkezeles

ATarsasag hatralekkezeles celjabol igenybe vesz egy kiils6s ceget,

adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-56663/2012

adatkezeh!s celja: adatkezel6 szolgaltatasi teruleten az ugyfel adatok kezelese hatralekkezeles celjabol

kezelt adatok kQre: nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely; szuletesi id6; allando lakhely;
telefonszam: levelezesi elm, fogyasztasi hely, hatralek merteke

adatkezeles jogalapja: ;,az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011.
evi CXII.torveny 6. § (5) b), 2005. evi XVIII.torveny a tavh6szolgaltatasrol 45§ (1) bekezdes, erintett
hozzajarulasa Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi CLXX.tOrveny 23. § k

adattcirohis hatcirideje: a hatralek kiegyenlitese, vagy a hatralekkal kapcsolatos polgari jogi igenyek
eleviilese (5 ev)

adattcirolas m6dja: elektronikus es papir alapu

A NAIH-56663/2012 nyilvantartcisi szcimu adatkezeIeshez esetlegesen kapcsol6d6 adatJeldolgoz6kat
es az adattovcibbitcisokcimzettjeit az 1.sz. melteklet tartalmazza.

Azadatkezelo szolgaltatasi teriileten iigyfeladatok kezeIese hatralek csokkentes
osztonzese, kamatkedvezmenyes akci6k nyilvantartasa celjab61.

adatkezeles nyilvantartclsi szama: NAIH-72871/2014

adatkezeles celja: Az adatkezel6 szolgaltatasi teriileten iigyfeladatok kezelese hcitralek csokkentes
osztonzese, kamatkedvezmenyes akciok nyilvantartasa celjab61.

kezelt adatok kOre: Nev, leanykori nev, anyja neve, sziiletesi hely, sziiletesi id6, aUand6lakhely,
telefonszam, levelezesi cfm, felhasznalasi hely.

adatkezeIes jogalapja: 2011. evi CXIItorveny 6. § (1) bekezdes b.

Ozdi Tavh6termel6 esSzolgaltato Kft.
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Tajekozfatast kerhet szemelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szemelyes adatainak
helyesbiteset, illetve - a [ogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - torleset az
adatfelvetelenel jelzett medon, illetve az adatkezeld feltiintetett elerhetdsegein.

[ogorvoslati lehetoseggel, panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnallehet
elni:

Nev:
Szekhely:
Honlap:

Nemzeti Adatvedelmi es Irformacioszabadsaq Hat6sag
1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
http://www.naihhu

Ozdi Taviuitermeu; es Szolqaltato Kft.
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6. sz. melleklet

Adatvedelmltajekoztato munkavallalok reszere

Tajekoztatjuk, hogy munkavallalassal kapcsolatos szemelyes adatait az alabbiak alapjan kezeljiik.

adatkezeles nyilv3ntartasi szama: NAIH-S4607/2012
adatkezeles celja: munkaviszony letesitese, teljesltese vagy megszuntetese, az ezekkel kapcsolatos
jogosultsagok elismerese es kotelezettsegek tanusitasa
kezelt adatok kQre:
munkavallalo kapcsan

neve,
szuletesi neve,
szuletesi helye es ideje,
allampolgarsaga,
torzsszama,
anyja szuletesi neve,
lakohelyenek cime,
tartozkodasi helye (amennyiben eltero a lakohelytdl),
magan-nyugdiipenztari

o tagsag tenye,
o belepes ideje (ev, h6, nap)
o bank neve es k6dja

ad6azonosit6 jele,
tarsadalombiztosltasi azonosit6 jele (TAJszam),
nyugdijas torzsszam (nyugdijas munkavallalo eseten),
folyoszamla szama,
munkaviszony kezdd napja,
biztositasi jogviszony tipusa,
heti munkaorak szama,
telefonszama,
csaladi allapota,
vegzettseget igazol6 okrnany masolati peldanya,
munka-alkalmassagi egeszsegugyi igazolas,
munkakore,
orvosi alkalmassag tenye,
erkolcsi bizonyttvanyanak

o kiallttasanak datuma,
o okmanyszama,
o kerelem azonosit6ja,

a leszamolast kovetoen a munkakori alkalmassagi zaro orvosi vizsgalat elvegzesenek tenye,
meghatarozott munkakorben vezetesi engedely kategoriankenti egeszsegugyi alkalmassaganak
lejartanak iddpontla,
fOaliason kiviili munkavegzes eseten

o jogviszony jellege,
o munkaltato neve es szekhelye,
o a fOaliason kiviili munkahelyen teljesitett havi atlagos munkaido,
o elvegzendo tevekenyseg,

az Mt 120. § alapjan jar6 p6tszabadsag igenybevetelevel kapcsolatosan
o a rehabilitaci6s szakertoi szerv legalabb otven szazalekos mertek(1 egeszsegkarosodasat

megallapitcisat igazol6 okmany fenymasolata
o fogyatekossagi tamogatasra jogosultsagot igazol6 okmany fenymasolata,
o vakok szemelyi jaradekara jogosultsagot igazol6 okmany fenymasolata,

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.
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potszabadsag, csaladi adokedvezmeny igenybe vetele, ad6mentes termeszetbeni [uttatasnak minosuld
kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adomentes iskolakezdesi tamogatas celjabol
munkavallalo 16. eletevet be nem toltott hozzatartozojanak

szuletesi helye es ideje,
lakcime,
anyja neve
tarsadalombiztositasi azonosito jele (TAJszam)
adoazonosito jele,
ervenyes diakigazolvany megletenek tenye

potszabadsag, csaladi adokedvezmeny igenybe vetele, ad6mentes termeszetbeni juttatasnak minosuld
kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy ad6mentes iskolakezdesi tamogatas cellabol
munkavallalo 16. eletevet betoltott hozzatartozojanak, elettarsanak

szuletesi helye es ideje,
lakcime,
anyjaneve
tarsadalombiztositasi azonosfto jele (TAJszam)
adoazonosito [ele,
ervenyes diakigazolvany megletenek tenye

adatkezeles jogalapja: torvenyi felhatalmazas [a munka torvenykonyverol sz6l6 2012. evi I. torveny 10. §
(1) es (3)] es az erintett hozzajarulasa [Infotv. 5 § (1) a) es 6. § (6)]; a kozfoglalkoztatasrol es a
kozfoglalkoztatasrol szolo 2011. evi CVI.Torveny, a megvaltozott munkakepessegti szemelyek ellatasairol
es egyes torvenyek modosttasarol sz6l6 2011. evi CXCI.T6rveny 7.§

adattirolils hatarideje: az adatkezeles celjanak megval6sulasaig, fOszabaly szerint
munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultsagokkal es k6telezettsegekkel kapcsolatosan a
munkaviszony megszuneseig,
munkaviszonyb6l fakad6 jogosultsagokkal kapcsolatosan a nyugdfjfoly6sftasr6l sz6l6
jogszabalyokban meghatarozott hatarideig

adatkezeles m6dja: papfralapon es elektronikusan
***

Tajekoztatjuk, hogy amennyiben a munkaviszony letesftesehez, fenntartasahoz, megsziintetesehez, az
ezekkel kapcsolatos jogosultsagok bizonyftasahoz vagy k6telezettsegek elismeresehez nyilatkozat
beszerzese sziikseges a munkavallal6t6l, ugy a nyilatkozat beszerzese soran Tarsasagunk minden esetben
felhfvja a munkavallal6 figyelmet az a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezeles
tenyere, jogalapjara, celjara.
Amennyiben a nyilatkozat ervenyessegehez okmany bemutatasa sziikseges (szemelyi igazolvany,
diakigazolvany), ugy Tarsasagunk semmilyen m6don nem kezeli az okmany adatait es/vagy kepet, hanem
Tarsasagunk arra jogosult munkavallal6ja alafrasaval tanusftja az okmany bemutatasat es annak
ervenyesseget.

***
Tajekoztatjuk, hogy a munkaltat6 a munkaviszonnyal 6sszefiiggo magatartasa k6rben ellenorizheti a
munkavallal6kat a munkaviszonnyal 6sszefiiggesben. Az ellenorzesre a munka tOrvenyk6nyve [11. § (1)
(2)] ad jogalapot.

Tarsasagunk az Mt.-ben meghatarozott jogalappal ellenorzi munkavallal6it: Tarsasagunk elOzetesen
tajekoztatja a munkavallal6t azoknak a technikai eszk6z6knek az alkalmazasar61, amelyek a munkavallal6
ellenorzesere szolgalnak.

ATarsasag a munkavallal6knak indokolt esetben, munkavegzes celjara biztosft szamft6gepet, e-mail cimet
es internet-hozzMerest. A hasznalat szabalyair61 es az ellenorzes lehetosegerol a munkavallal6kat a
Tarsasag tajekoztatja.

MiveI Tarsasag tulajdonat kepezo szemelyi szamit6gepeket es laptopokat, ceges e-mail cimeket a ceg
munkavegzes celjab6l biztosftja, fgy amennyiben a munkavallal6 ezen eszk6z6k6n magancelu szemelyes
adatait (pI.: csaladi fot6k, telefonk6nyvek, sajat adatbazisok stb.) tarolja, ugy Tarsasag a szamft6gep
ellenorzese soran ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a
munkavallal6, mert a nem munkavegzes celjab61 t6rteno, de a Tarsasagi eszk6z6n vaI6 szemelyes adatok

Ozdi Tcivh6termel6es Szolgciltato Kft.
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tarolasa az adatkezeleshez torteno 2011. evi CXII.torveny 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulasnak
mlnosulnek. Errol a munkavallalokat tajekoztatja a Tarsasag,

Mindazon e-mail cimek.amelyekbenaTarsasagnevekiterjeszteskentbennefoglaltatik( ...@tavhoozd.hu).
a Tarsasag tulajdonat kepezik es az ezen cimeken folytatott levelezes munkacelu Ievelezesnek mindsul. Az
ilyen cimeken folytatott levelezesbe a Tarsasag megfelelf jogalap eseten jogosult betekinteni. A Tarsasag
jogosult a fent nevezett cimeken folytatott levelezesek meghatarozott idokozonkenti biztonsagi
mentesere, az elektronikus levelezo rendszer folyamatossaganak es stabilitasanak erdekeben,
Amennyiben a munkavallalo "...@tavhoozd.hu" ceges e-mail clmen talalhato leveleiben magancelu
szernelyes adatait, kifejezett utalas nelkiil, tarolja, ugy a Tarsasag az e-mail dm ellenorzese soran ezeket az
adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a munkavallalo, mert a nem
munkavegzes celjabol tortend, de a tarsasagi e-mail dmen val6 szernelyes adatok tarolasa az
adatkezeleshez torteno 2011. evi CXII.torveny 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulasnak minosulnek,

adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-90815/2015.

adatkezeh~s celja: a Tarsasag jogos iizleti erdekeinek megfeleloen a munkavallalok Mt. 11. § (1) szerinti
ellenorzese, igy kulonosen a munkavallalonak biztositott szamitogep. e-mail dm es Internet-hozzaferes
ellenorzese

kezeit adatok kOre: az ellenorzes soran rogzitett szemelyes adatok, igy kulonosen magan e-mail cimek,
magan telefonszamok, fenykepek, sajat szamit6gepes dokumentumok, internetes b6ngeszesi elozmenyek,
cookie-k, munkajogviszony ellatasa soran eszlelt jogsertes tenye, a jogsertes leirasa

adatkezeles jogalapja: 201z.,evi I. torveny 11. § (1) es esetlegesen 2011. evi CXII.t6rveny 5. § (1) a)

adauarohis batcirideje: az ellenorzestol szamftott 1 ev, de legkesobb az ellenorzessel kapcsolatos igeny
eleviilese

***
Tajekoztatjuk, hogy Tarsasagunk a szemely- es vagyonvedelmi, valamint a magannyomoz6i tevekenyseg
szabalyair61 sz616 2005. evi CXXXIII.t6rvenyben (a tovabbiakban: Szvtv.) meghatarozottak szerint
elektronikus megfigyelorendszert iizemeltet a termalfiirdo teriileten es a k6zponti telephelyen.

Az elektronikus megfigyelorendszer altai keszitett kepek megorzesere es felhasznalasara az Szvtv.
rendelkezeseinek figyelembe vetelevel Tarsasagunk Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzataban
foglaltak az iranyad6ak. Tajekoztatjuk, hogy munkaviszonya soran Onrol, amennyiben a kameraval
megfigyelt teriiletre lep, felvetel kesziil. Biztositjuk azonban, hogy a kameras megfigyelesnek sosem celja a
munkavallal6 megfigyelese, munkaintenzitasanak ertekelese es egy "folyamatos megfigyeltseg erzetenek"
a keltese. A kameras megfigyeles celja csak az emberi elet, testi epseg, szemelyi szabadsag vedelme,
terrorcselekmeny es k6zveszely okozas megelozese, vagyonvedelem lehet.

adatkezeIes nyilyantartasi szama: NAIH-56662/2012

adatkezeles celja: vagyonvedelmi celli megfigyeles.

kezeit adatok kOre: az erintett kepmasa, az elektronikus megfigyelorendszer altai r6gzftett kepekboI
megszerezheto egyeb adatok (fgy kiil6n6sen: tart6zkodasi hely, ehhez kapcsol6d6 datum)

adatkezeIes jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulas az Szvtv. 30. § (2) bekezdese,
Szvtv. 31§ (2) bekezdese.

adatt;;irolas batarideje:
fOszabalykent: a felvetel felhasznalas hianyaban a r6gzitestol szamitott 3, azaz harom munkanap
elteltevel t6rlesre keriil, [Szvtv. 31. § (2)]
amennyiben a felvetelt jog vagy jogos erdek igazolasaval kertek, hogy a Tarsasag azt ne
semmisitse meg, am a megkeresesre nem keriil sor, ligy a megkeresestol szamftott 30, azaz
harmine nap elteltevel t6rlesre keriil [Szvtv. 31. § (6)]

Ozdi Tcivh6termei6 es Szoigciitato Kft.
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***
Tajekoztatast kerhet szemelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szemelyes adatainak helyesbiteset,
illetve - a [ogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - torleset az adatfelvetelenel jelzett modon,
illetve az adatkezelO feltiintetett elerhetosegein.

Jogorvoslati lehetoseggel, panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es lnformacioszabadsag Hatosagnal lehet elni:

Nev:
Szekhely:
Honlap:

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
http://www.naih.hu

Az egyes adatkezelesek reszletes leirasat, az azokhoz kapcsolodo esetleges adatfeldolgozokat es
adattovabbitasok cimzettjeit a Tarsasag Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzata tartalmazza.

NYILA TKOZAT
Munkavallalo
neve:
szuletesi helye es ideje:
anyja neve:

Az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft.Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzatat megismertem, a fenti
tajekoztatast tudornasul veszem, az adatkezeleshez hozzajarulok.

datum: .

alairas

6zdi Tcivh6termel6 esSzolqaltato Kft.
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7. sz. melleklet

Kameraval megfigyelt terulet

Felhfvjuk figyelmet, hogy az Ozdi Tavhdtermelfi es Szolgaltato Kft. az objektum teruleten a szernely- es
vagyonvedelmi, valamint a magannyomozoi tevekenyseg szabalyairol szolo 2005. evi CXXXIII.torveny 30.
§ (1) bekezdeseben foglalt torvenyi felhatalmazas alapjan elektronikus megfigyel6rendszert alkalmaz. Az
elektronikus biztonsagtechnlkai rendszerek szemelyes adatokat, kepfelveteleket rogzitenek es tarolnak a
hatalyos jogszabalyi rendelkezeseinek megfelel6en.

A szemelyes adatok felvetelenek es rogzitesenek adatkezelesi nytlvantartasl szama: NAIH-
56662/2012
A szemelyes adatok, felvetelek rogzitesenek es tarolasanak celia:
- az objektum biztonsaganak megovasa, az Ozdi Tavhdtermelo es Szolgaltato Kft. vagyoni javainak
megovasa, valamint az megfigyelt teriileten tartozkodo szemelyek testi epsegenek es vagyoni javainak
megovasa.

A szemelyes adatok, felvetelek rogzitesenek es tarolasanak jogalapja:
a szemely- es vagyonvedelmi, valamint a magannyomozoi tevekenyseg szabalyairol szolo 2005. evi
CXXXIII.torveny30. § (2) bekezdese, Szvtv. 31§ (2) bekezdese,

Amegfigyelf rendszer altai rogzitett adatokhoz:
North Computer Kft.

- a tarsasag iigyvezet6je vagy altala kijelolt szemely
a bfrosagi vagy mas hatosagi eljarasban torteno felhasznalas erdekeben a bfrosag, az eljarasra illetekes

mas hatosag ferhet hozza.
A szemelyes adatok, felvetelek tcirolasanak helye: 3600 Ozd, Zrinyi lit 3.

A szemelyes adatok, felvetelek tcirolasanak idotartama:
- a rogzitestol szamitott 3, azaz h3.rom nap [joga/ap: 2005.:CXXXIIl.tv. 31. §(2)J
- vagy a megkeresestol szamitott 30, azaz harmine nap, amennyiben a felvetelt jog vagy jogos erdek
igazolasaval kertek, hogy a Tarsasag azt ne semmisitse meg Uoga/ap:Szvtv. 31.§(6)J

A rogzitett es tarolt szemelyes adatokat, kep- es hangfelveteleket a fenti id6tartamok elteltevel
felhasznalas hianyaban megsemmisiti, illetoleg tOrli a rendszerb61. Felhasznalasnak az min6sii!, ha a
ri:igzitett kep- es hangfelvetelt, valamint mas szemelyes adatot birosagi vagy mas hatosagi eljarasban
bizonyitekkent felhasznaljak.
Akinek jogat vagy jogos erdeket a kep- es hangfelvete!, illetve mas szemelyes adatanak rogzitese erinti, a
fenti hatarid6n beWI jogos erdekenek igazolasaval kerheti, hogy az Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.
ne semmisitse meg, illetve ne tori:ilje. Birosag vagy mas hatosag megkeresesere a ri:igzitett kep- es
hangfelvetelt, valamint mas szemelyes ada tot a birosagnak vagy a hatosagnak haladektalanul meg kell
kiildeni. Amennyiben birosag vagy mas hatosag megkeresesere attol szamitott harmine napon belii!, hogy
a megsemmisites me1l6zeset kertek, nem keriil sor, a rogzitett kep- es hangfelvetelt, valamint mas
szemelyes adatot az Ozdi Tavh6termelO es Szolgaltato Kft megsemmisiti, illet6leg ti:irli, kiveve, ha a
tarolasi hatarid6 meg nem jart Ie.

Arogzitett es tarolt szemelyes adatokkal, kep- es hangfelvetelekkel erintett szemely jogosult:
- az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft. iigyvezet6jehez cimzett irasbeli megkereseseben az
informacios onrendelkezesi jogrol es az informaeioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny
rendelkezeseinek megfelel6en szemelyes adatai kezeleser61 tajekoztatast kerni, szemelyes adatainak
helyesbfteset, illetve ti:irleset kerni, tiltakozni szemelyes adatai kezelese ellen, jogainak serelme eseten
bfrosaghoz fordulni, valamint karterftest kerni.

Ozdi Tavh6termelo es Szo/galtat6 Kft.
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8. sz.melleklet

Adatvedelmi Tajekoztato
(Lakossagi felhasznalok, dfjfizet6k reszere)

Taiekoztatiuk, hogy a szernelyes adatait:

nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely; szuletesi id6; allando lakhely; telefonszam: levelezesi dm;
felhasznalasi hely; valamint felhasznalasra, szamlazasra, dijflzetesre vonatkoz6 adatokat, tarsasagunk
kezeli.

Az adatkezeles cetja: kozuzerni szerzddesen alapul6 kotelezettseg teljesltese erdekeben, es a
tavhdszolgaltato jogainak gyakorlasa celjabol,

Az adatkezeIes jOJJalalJ.ia:2005. evi XVIII.torveny a tavh6szolgaltatasr6145§ (1) bekezdes

A kezelt adatok kOre: ugyfelek szemelyes adatai, lasd fent.

Az adatkezeIes id{)tartama: leveltari torveny szerint, illetve kozuzemi szerzddes megszuneset k6vet6en
5 ev, adott esetben lejart kovetelesek megterulesi illetve elevulesi ideje + 1 ev,

Tajekoztatast kerhet szemelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szemelyes adatainak helyesbiteset,
illetve - a [ogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - torleset az adatfelvetelenel jelzett medon,
illetve az adatkezel6 feltuntetett elerhetosegein.

[ogorvoslati lehetoseggel, panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnal lehet elni:

Nev: Nemzeti Adatvedelmi es Jnformacioszabadsag Hatosag
Szekhely: 1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

datum:

alairas

Ozdi Tavbtitermelti es Szolqaltat» Kft.
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9. sz. melleklet

Adatvedelmi Tajekoztato
(EKOMENProgramban reszrvevo termeszetes szernely reszere]

Tajekoztatjuk, hogy a szemelyes adatait:

nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely; szuletesi ido; allando lakhely; szemelyi igazolvany szam:
adoazonosito jel; telefonszam: levelezesi elm: szerelesi elm: valamint felhasznalasra, szamlazasra,
dijflzetesre vonatkozo adatokat, tarsasagunk kezeli.

Tajekoztatjuk, hogy a koltsegosztos idenyvegi elszamolas teljesitese erdekeben adatait a TECHEM
Szolgaltato es Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Vaci lit 45. A. epulet 7. emelet) reszere tovabbitjuk
adatkezeles celjabol, NAIH-72870j2014.

Az adatkezeIes celja: Az EKOMEN program szerzodesre vonatkoz6 reszletflzetesi megallapodas
teljesitese, koltsegosztos idenyvegi elszamolas teljesitese, adott esetben hatralekkezeles.

Az adatkezeles jogalapja: Adatkezelesi hozzaiarulo nyilatkozat

A kezeJt adatok kOre: lasd fent.

Az adatkezeIes id6tartama: EKOMEN szerzodes megsztineset kovetden 5 ev, adott esetben lejart
kovetelesek megterulesi illetve elevulesi ideje +1 ev.

Taiekoztatast kerhet szernelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szernelyes adatainak helyesblteset,
illetve - a jogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - torleset az adatfelvetelnel jelzett m6don,
illetve az adatkezelo feltiintetett elerhetosegein.

Jogorvoslati lehetoseggel.panasszal a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosagnal lehet elni:

Nev: Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
Szekhely: 1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22jC.
Honlap: http://www.naih.hu

Datum:

alalras

Ozdi Tavh6termel6 esSzolgdltato Kft.
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EKOMEN PROGRAM BAN RESZTVEVO TERMESZETES SZEMELY

SZEMELYIADATOK

Nev: .

Leanykori nev: .

Anyja neve: .

Szuletesi hely: .

Szuletesi ida: .

Allando lakhely: .

Szemelyi igazolvany szam: .

Ad6azonosft6 jel: .

Telefonszam: .

Levelezesi elm: .

Szerelesi elm: .

Ozd,20 .
alatras

Hozzajarulo nyilatkozat

Hozzajarulok, hogy adataimat az Ozdi Tavhdtermelo es Szolgaltato Kft. az EKOMENprogram szerzodesre

vonatkoz6 reszletfizetesi megallapodas teljesitese, koltsegosztos idenyvegi elszamolas teljesitese, adott

esetben hatralekkezeles celjabol kezelje.

alairas

Ozdi Tcivh6termel6 es Szolgciltat6 Kft.
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Adatvl'd ml a d a t b i z t o n s a

Honlapra feltoltendd adatvedelml tajekoztato

1.Adatkezele megnevezese

Adatkezelo megnevezese:
Adatkezelo cegjegyzekszama:
Adatkezelo szekhelye:
Adatkezelo e-elerhetdsege:
Adatkezelo kepviseloje:

Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Kft.
05-09-004801
3600 Ozd, Zrfnyi u. 3.
tavhoozd@tavhoozd.hu
Halasz Sandor (ugyvezeto)

2. Adatkezeles szabalyai

Jelen adatkezelesi szabalyzat idobeli hatalya 2012. okt6ber I-tol visszavonasig tart.

Az Ozdl Tavhdtermelo es Szolgaltato Kft. (a tovabbiakban: Tarsasag) Adatvedelmi es adatbiztonsagi
szabalyzata alapjan kezel a jelen feliilettel osszefuggesben szemelyes adatokat. A szabalyzat targyi hatalya
kiterjed a Tarsasag minden szervezeti egysegenel folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely soran az
Infotv. 3. § 2. pontjaban meghatarozott szemelyes adat kezelese megval6sul.

A jelen szabalyzat fogalmi rendszere azonos az Infotv. 3. §-ban rneghatarozott ertelmezo
fogalornmagyarazatokkal.

Szemelyes adat kezelesere csak jog gyakorlasa vagy kotelezettseg teljesltese erdekeben van lehetoseg, A
Tarassag altai kezelt szernelyes adatok magancelra val6 felhasznalasa tilos. Az adatkezelesnek mindenkor
meg kell felelnie a celhoz kotottseg alapelvenek,

A Tarsasag szemelyes adatot csak meghatarozott celbol, jog gyakorlasa es kotelezettseg teljesltese
erdekeben kezel, a eel eleresehez szukseges minimalis mertekben es ideig. Az adatkezeles minden
szakaszaban megfelel a celnak - es, amennyiben az adatkezeles cella megsztint, vagy az adatok kezelese
egyebkent jogellenesse valik, az adatok tOrlesre keriilnek.

A Tarsasag szemelyes adatot csak az erintett elozetes hozzajarulasa vagy torveny, illetve torvenyi
felhatalmazas alapjan kezel.

A Tarsasag az adat felvetele elott minden esetben kozli az erintettel az adatkezeles celjat, valamint az
adatkezeles jogalapjat.

A Tarsasag szervezeti egysegeinel adatkezelest vegzo alkalmazottak es a Tarsasag megbfzasab61 az
adatkezelesben resztvevo, annak valamely miiveletet vegzo szervezetek alkalmazottjai kotelesek a
megismert szemelyes adatokat iizleti titokkent megorizni. A szemelyes adatokat kezelo es azokhoz
hozzaferesi lehetoseggel rendelkezo szemelyek kotelesek Titoktartasi nyilatkozatot tenni.

Ha a szabalyzat hatalya alatt all6 szemely tudomast szerez arr61, hogy a Tarsasag altai kezelt szemelyes
adat hibas, hianyos vagy idoszeriitlen, koteles azt helyesbfteni vagy helyesbfteset az adat rogzfteseert
felelos munkatarsnal kezdemenyezni.

Ozdi Tavh6termel6 esSzolgaltato Kft.
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A Tarassag megbfzasabol adatfeldolgoz6i tevekenyseget vegzf termeszetes vagy jogi szemelyekre, illetve
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetekre vonatkoz6 adatvedelmi kotelezettsegeket az
adatfeldolgoz6val kotott megbizasi szerzodesben ervenyesitenddek.

A Tarsasag mindenkori ugyvezeto]e a Tarsasag saiatossagainak figyelembe vetelevel meghatarozza az
adatvedelern szervezetet, az adatvedelernre valamint az azzal osszefuggo tevekenysegre vonatkoz6
feladat- es hataskoroket, es kijelOliaz adatkezeles felugyeletet ellato szemelyt,

A Tarsasag munkatarsai munkajuk soran gondoskodnak arrol, hogy jogosulatlan szemelyek ne
tekinthessenek be szernelyes adatokba, tovabba arrol, hogy a szernelyes adat tarolasa, elhelyezese ugy
keruljon kialakitasra, hogy az jogosulatlan szemely reszere ne legyen hozzaferheto, megismerheto,
megvaltoztathato, megsemmislthetd.

ATarsasag adatvedelmi rendszerenek felugyeletet az ugyvezeto latia el.

3. Az erfntettek jogainak ervenyesitese

Az erintett tajekoztatast kerhet szernelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti szernelyes adatainak
helyesbiteset, illetve - a jogszabalyban elrendelt adatkezelesek kivetelevel - torleset a Tarsasag
feltiintetett elerhetdsegein.

A Tarsasag a beerkezett kerelmet, illetve tiltakozast koteles a beerkezestol szamltott harom napon beliil
attenni az adatkezeles szempontiabol feladat- es hataskorrel rendelkezo szervezeti egyseg vezetojehez.

A feladat- es hataskorrel rendelkezo szervezeti egyseg vezetoje az erintett szemelyes adatanak kezelesevel
osszefUggo kerelmere az erkezesetol szamitott legkesobb 15 - tiltakozasi jog gyakorlasa eseten 5 - napon
beWI irasban, kozertheto formaban valaszt ad.

A tajekoztatas kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdeseben meghatarozott informaci6kra, amennyiben az
erintett tajekoztatasa torveny alapjan nem tagadhat6 meg.

A tajekoztatas fOszabaly szerint ingyenes, koltsegteritest Tarsasag csak az Infotv. 15. § (5) bekezdeseben
meghatarozott esetben szamit fei.

A Tarsasag kerelmet csak az Infotv. 9. § (1)-eben vagy a 19. §-aban meghatarozott okokb6l utasit el, erre
csak indoklassal, az Infotv. 16. § (2)-eben meghatarozott tajekoztatassal, irasban keriil sor.

A val6sagnak nem megfelelo adatot az adatot kezelo szervezeti egyseg vezetoje - amennyiben a sziikseges
adatok es az azokat bizonyit6 kozokiratok rendelkezesre allnak - helyesbiti, az Infotv. 17. § (2)
bekezdeseben meghatarozott okok fennallasa eseten intezkedik a kezelt szemelyes adat tOrlese irant.

Az erintett szemelyes adata kezelese elleni tiltakozasanak elbiralasanak idotartamara - de legfeljebb 5
napra - az adatkezelest az adatkezelest vegzo szervezeti egyseg vezetoje felfUggeszti, a tiltakozas
megalapozottsagat megvizsgalja es dontest hoz, amelyrol a kerelmezot az Infotv. 21. § (2) bekezdeseben
foglaltak szerint tajekoztatja.

Amennyiben a tiltakozas indokolt, az adatot kezelo szervezeti egyseg vezetoje az Infotv. 21. § (3)
bekezdeseben meghatarozottak szerint jar el.

Ozdi Tavh6termel6 esSzolgaltato Kft.
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Amennyiben az erintett jogainak gyakorlasa soran az ugy megitelese nem egyertelrmi, az adatot kezelo
szervezeti egyseg vezetoje az iigy iratainak es az iigyre vonatkoz6 allaspontjanak megkuldesevel
allasfoglalast kerhet a belsf adatvedelmi felelostol, aki azt harem napon beliil teljeslti,
A Tarsasag az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsag kovetelmenyeinek
megszegesevel masnak okozott kart, illetve az altala vagy az altala igenybe vett adatfeldolgoz6 altai
okozott szemelyisegl [ogsertes eseten jaro serelemdijat is megteritt. Az adatkezelo mentesul az okozott
karert val6 feleldsseg es a serelemdfj megfizetesenek kotelezettsege a161,ha bizonyftja, hogy a kart vagy az
erintett szemelyisegi joganak serelmet az adatkezeles koren kivul eso elharlthatatlan ok idezte e16.
Ugyanfgy nem terlti meg a kart, amennyiben az a karosult szandekos vagy sulyosan gondatlan
magatartasabol szarmazott,

Az erintett a Tarsasag adatkezelesi eljarasaval kapcsolatos panasszal a NAIH-hozfordulhat:

nev:
szekhely:
honlap:

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag
1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/C.
www.naih.hu

4. Jelen tajekoztat6ban nem meghatarozott kerdesek

Ajelen tajekoztatoban nem meghatarozott kerdesekben az Infotv. szabalyai es a Tarsasag Adatvedelmi es
adatbiztonsagi szabalyzata az iranyadoak,

Ozdi Tcivh6terme[6es Szolqaltato Kft.
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Fuggelek

Ozdi Tcivh6termel6 esSzolgciltato Kft.



Adatvedelmi s adCltbiztonsagi z ill

1. sz. fuggelek

Belsd adatvedelmi es adattovabbitasi nyllvantartas

Ozdi Tavhdtermelo es Szolgaltato Kft.

1. §AzOzdi Tavhotermel6 es Szolgaltato Kft.mint adatkezelo az informacios onrendelkezesi jogr6l es az
informacioszabadsagrol sz6l6 2011. evi CXII.torveny 15. § (2), 24. § (1) c) es (2) e) szerint az alabbi belso
adatvedelmi es adattovtibbiuis! nyilvantartast vezeti.

2. § Az alabbi belsd adatvedelmi es adattovabbitasi nyilvantartas az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato
Kft. szervezeti egysegeinel torteno, a 2011. evi CXII. torveny hatalya ala tartoz6 adatkezelesekkel
kapcsolatosan tartalmazza

~ az adatkezeles nyilvantartasi szamat,
~ az adatkezeles celjat,
~ az adatkezeles jogalapjat,
~ az erintettek koret,
~ az erintettekre vonatkoz6 adatok lelrasat,
~ az adatok forrasat,
~ az adatok kezelesenek idotartamat,
~ a tovabbitott adatok fajtajat, az adattovabbttas lddpontjat, a tovabbitas jogalapjat es cfrnzettjet,
ideertve a harmadik orszagokba iranyulo adattovabbitasokat is,
~ az adatfeldolgoz6 never es cimet, a tenyleges adatkezeles, illetve az adatfeldolgozas helyet es
az adatfeldolgoz6nak az adatkezelessel osszefuggo tevekenyseget,
~ az alkalmazott adatfeldolgozasi technol6gia jelleget,
~ a belso adatvedelmi felelds alkalmazasa eseten annak nevet es elerhetosegi adatait,
~ az adatkezeles nyHvantartasi szamat.

3. §Az adatkezelo adatai:

Az adatkezelo neve, tipusa: Ozdi Tavh6termelo es Szolgaltato Kft

Cime: 3600 Ozd, Zrinyi u. 3.

4. §Az ona1l6 adatkezelesek

1. adatkezeles: Szolgaltatasi tevekenyseggel osszefiiggo adatkezeIes

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-56679j2012

Koziizemi szerzodesen alapul6 k6telezettseg
Az adatkezeles celja: teljesitese erdekeben, es a tavhoszolgaltat6

jogainak gyakorlasa celjab61

Ozdi Tavh6termel6 esSzolgaltato Kft.
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2005. evi XVIII.torveny a tavhoszolgaltatasrol 45§

Az adatkezeles jogalapja:
(1) bekezdes, erintett hozzajarulasa Infotv. 5. § (1)
bekezdes, 2011. evi CLXX.torveny 23. § k.] pont

2005. evi XVIII.torveny a tavhoszolgaltatasrol 45§

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese:
(1) bekezdes, erintett hozzajarulasa Infotv. 5. § (1)
bekezdes, 2011. evi CLXX.torveny 23. § k) pont

Az erintettek kore: Ugyfelek

nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely;
szuletesi ido; allando lakhely; telefonszam:
levelezesi elm: felhasznalasi hely; valamint

Az erintettekre vonatkoz6 adatok: felhasznalasra, szamlazasra, dljfizetesre vonatkoz6
adatok.

Az adatok forrasa: Erintett

leveltari torveny szerint, illetve kozuzemi
szerzodes megsztineset kovetoen 5 ev, adott

Az adatok kezelesenek iddtartama: esetben lejart kovetelesek megterulesi illetve
elevulesi ideje + 1 ev.

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus es papfr alapu

Adat[eldolgozas: Az adat[eldolgozo meqnevezeset az Adatvedelmi es Adatbiztonsagi Szab6.1yzat1.
szamu melleklete tartalmazza

Az adatfeldolgoz6 megnevezese:

Az adatfeldolgoz6 cime:

Az adatkezelessel osszefuggo tevekenysege:

A tenyleges adatkezeles, az adatfeldolgozas helye:

Adattovabbitas: Az adattovabbitas cimzettjetnek meqnevezeset az Adatvedelmi es Adatbiztonsaqi
Szabalyza: 1. szamu melleklete tartalmazza

Atovabbltott adatok fajtaja, felsorolasuk:

A tovabbitas ctmzettienek neve:

Az adattovabbltas jogalapja:

Az adattovabbitas ideje:

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgdltato Kft.
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2. adatkezeles: Panaszkezelessel osszefuggd adatkezeles

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-90814/2015

Ugyfelpanaszok felvetele, szolgaltatasi
Az adatkezeles celja: tevekenyseggel osszefuggo panaszkezeles

intezese az Adatkezelonel

erintett hozzajarulasa (az informacios
onrendelkezesi jogrol es az

Az adatkezeles jogalapja: Informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.
torveny 5. § (1) a) ; a fogyasztovedelemrol szolo
1997. evi CLV.torveny 17/B (3) bekezdese

az Informacios onrendelkezesi [ogrol es az
informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese:
torveny 5. § (1) a) ;

a fogyasztovedelemrol szolo 1997. evi CLV.torveny
17/A

Az erintettek kore: Ugyfelek

Az erintettekre vonatkozo adatok: Ugyfel hangja, neve, lakcfrne, telefonszarna

Az adatok forrasa: Ertntett

Az adatok kezelesenek id6tartama:
A panasz megvalaszolasatol szamitott
fogyasztovedelmi torveny szerinti 5 ev

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus es papir alapu

3. adatkezeles: Hatralekkezelessel osszefUggo adatkezeles

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-56663/2012

Az adatkezeles celia: Adatkezel6 szolaltatasi teruleten az ugyfel adatok
kezelese hatralekkezeles celiabol
az informacios onrendelkezesi jogr6l es az
informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.

Az adatkezeles jogalapja: torveny 6. § (5) b), 2005. evi XVIII. torveny a
tavhoszolgaltatasrol 45§ (1) bekezdes, erintett
hozzajarulasa Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi
CLXX.torveny 23. § k
az informaci6s onrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese:
tOrveny 6. § (5) b), 2005. evi XVIII. torveny a
tavh6szolgaltatasrol 45§ (1) bekezdes, erintett
hozzajarulasa Infotv. 5. § (1) bekezdes, 2011. evi
CLXX.torveny 23. § k

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltat6 Kft.
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Az erintettek kore: Ugyfelek

Nev: leanykori nev: anyja neve; szuletesi hely;
Az erintettekre vonatkoz6 adatok: szuletesi ido; allando lakhely; telefonszam:

levelezesi elm, felhasznalasi hely, hatralek merteke

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek iddtartama:
A hatralek kiegyenlitese, vagy a hatralekkal kapcsolatos
polgari jogi igenyek elevulese +1 eveS ev + 1 ev)

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus es papir alapu

Adattovtibbitas: Az adattovabbitiis cimzettjeinek meqnevezeset az Adatvedelmi es Adatbiztonsagi
Szabtilyzat1. szamu melleklete tartalmazza

Atovabbitott adatok fajtaja, felsorolasuk:

A tovabbitas cimzettjenek neve:

Az adattovabbitas jogalapja:

Az adattovabbitas ideje:

4. adatkezeles: Informatikai, elektronikus adatkezeles

A honlapon kapcsolatfelvetelt kezdemenyezo
Azadatkezeles celia: latogatok azonositasa szarnukra az elektronikus

szolgaltatasok elerhetove tetele

Az informaclos onrendelkezesi jogr6l es az
Az adatkezeles jogalapja: tnformacloszabadsagrol sz6l6 2011. evi eXII.

torveny 5§ a pontja (erintteti hozza jarulas]

Az informacios onrendelkezesi jogr6l es az
Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese: tnformacloszabadsagrol sz6l6 2011, evi eXII.

torveny

Az erintettek kore: A honlapot latogatok

Nev, e-mail elm, datum es iddpont, az uzenet
Az erintettekre vonatkoz6 adatok: targya, szovege, tovabba az erintett megadott

szemelyes adatok

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek idotartama: Az adatkezeles celjanak megval6sulasaig

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus

6zdi Tavh6termel6 esSzolgaltato Kft.
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5. adatkezeles: Munkavallalok munkaviszonnyal osszefiiggo adatkezelese

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-S4607/2012

Munkaviszony letesltese, teljesltese vagy

Az adatkezeles celja:
megszuntetese, az ezekkel kapcsolatos
jogosultsagok elismerese es kotelezettsegek
tanusitasa

Torvenyi felhatalmazas [a munka
torvenykonyverol sz6162012. evi I. torveny 10. §
(1) es (3)] es az erintett hozzajarulasa [Infotv. 5 §

Az adatkezeles jogalapja:
(1) a) es 6. § (6)]; a kozfoglalkoztatasrol es a
kozfoglalkoztatasrol sz6162011. evi CVI. Torveny, a
megvaltozott munkakepessegti szemelyek
ellatasairol es egyes torvenyek modositasarol sz616
2011. evi CXCI.Torveny 7.§

Torvenyi felhatalmazas [a munka
torvenykonyverol sz616 2012. evi I. torveny 10. §
(1) es (3)] es az erintett hozzajarulasa [Infotv. 5 §

Az adatkezeles [ogalapjanak megnevezese:
(1) a) es 6. § (6)]; a kozfoglalkoztatasrol es a
kozfoglalkoztatasrol sz6162011. evi CVI. Torveny, a
megvaltozott munkakepessegfl szemelyek
ellatasairol es egyes torvenyek modositasarol sz6l6
2011. evi CXCI.Torveny 7.§

Az erintettek kore: Munkavallalok

Ozdi Tavh{itermel6 es Szolqaltat» Kft.
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munkavallalo kapcsan
neve,
szuletesi neve.
szuletesi helye es ide]e,
allampolgarsaga,
torzsszama,
anyja szuletesi neve.
Iakohelyenek clme,
tartozkodasi helye (amennyiben elterd a lak6helyt61).
magan-nyugdfjpenztari

o tagsagtenye,
o belepes ideje (ev, ho, nap)
o bank neve es k6dja

ad6azonosit6 jele,
tarsadalombiztositasi azonosit6 jele (TAJ szarn),
nyugdijas torzsszarn (nyugdijas munkavallalo eseten),
folyoszarnla szama,
munkaviszony kezd6 napja,
biztosttast jogviszony tip usa.
heti munkaorak szarna,
telefonszama,
csaladl allapota,
vegzettseget igazol6 okmany masolati peldanya,
munka-alkalmassagi egeszsegugyi igazolas,
munkakore,
orvosi alkalmassag tenye,
erkolcsi bizonyitvanyanak

o kiallltasanak datu rna.
o okmanyszama,
o kerelern azonositoja,

a leszamolast kiivet6en a munkakori alkalmassagi zar6
orvosi vizsgalat elvegzesenek tenye,
meghatarozott munkakiirben vezetesi engedely
kategoriankentt egeszsegugyi alkalmassaganak
lejartanak id6pontja.
f6allason kiviili rnunkavegzes eseten

o jogviszony [ellege,
o munkaltato neve es szekhelye,
o a fcSallason kiviili munkahelyen teljesitett havi

atlagos munkaido,
o elvegzendd tevekenyseg,

az Mt 120.§ alapjan jar6 potszabadsag igenybevetelevel
kapcsolatosan

o a rehabilitacios szakertdl szerv legalabb otven
szazah~kos mertek(l egeszsegkarosodasat
megallapit<isat igazol6 okmany fenymasolata

o fogyatekossagi t<imogat<isra jogosultsagot
igazol6 okmany fenymasolata.

o vakok szemelyi jaradekara jogosultsagot
igazol6 okmany fenymasolata.

p6tszabadsag. csaladi ad6kedvezmeny igenybe vetele. ad6mentes
termeszetbeni juttat<isnak min6siil6 kedvezmenyes utazasi
igazolvany igenylesenek vagy ad6mentes iskolakezdesi t<imogat<is
celjab61 munkavallal6 16.eletevet be nem tiiltiitt hozzatartoz6janak

sziiletesi helye es ideje.
lakefme.
anyja neve
t<irsadalombiztosit<isi azonosft6 jele (TAJszam)
ad6azonosit6 jele.
ervenyes diakigazolvany megletenek renye

p6tszabadsag. csaladi ad6kedvezmeny igenybe vetele. ad6mentes
termeszetbeni juttat<isnak min6siil6 kedvezmenyes utazasi
igazolvany igenylesenek vagy ad6mentes iskolakezdesi t<imogat<is
celjab61 munkavallal6 16. eletevet betiiltiitt hozzatartoz6janak.
elettarsanak

sziiletesi helye es ideje.
lakefme.
anyja neve
t<irsadalombiztosit<isi azonosit6 jele (TAJ szam)
ad6azonosit6 jele.
ervenyes diakigazolvany megletenek tenye

Az erintettekre vonatkozoadatok:

Ozdi Tcivh6termel6 es Szolgciltat6 Kft.
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Azadatok forrasa: Enntett

Az adatkezeles celjanak megvalosulasaig, foszabaly
szerint

- munkaviszonnyal kapcsolatos
jogosultsagokkal es kotelezettsegekkel

Az adatok kezelesenek id6tartama:
kapcsolatosan a munkaviszony
megsztineseig,

- munkaviszonyb61 fakad6 jogosultsagokkal
kapcsolatosan a nyugdijfolyosftasrol sz616
jogszabalyokban meghatarozott hatarideig

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus

Adatfeldolgozas: Az adatfeldolgozo meqnevezeset az Adatvedelmt es Adatbiztonsagi Szab6.1yzat1.
szamu melleklete tartalmazza

Az adatfeldolgoz6 megnevezese:

Az adatfeldolgoz6 clme:

Az adatkezelessel osszefuggo tevekenysege:

A tenyleges adatkezeles, az adatfeldolgozas helye:

Adattovabbiuisi Az adattovabbitas cimzettjeinek meqnevezeset az Adatvedelmi es Adatbiztonsagi
Szabtilyzat 1.szamu melleklete tartalmazza

Atovabbitott adatok fajtaja, felsorolasuk:

A tovabbitas clmzettjenek neve:

Az adattovabbftas jogalapja:

Az adattovabbitas ideje:

6. adatkezeles: Munkavallalok ellenorzesevel osszefiiggo adatkezeles

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-90815/2015

A Tarsasag jogos iizleti erdekeinek megfelel6en a
munkavallalok Mt. 11. § (1) szerinti ellenorzese, fgy

Az adatkezeles celja: kulonosen a munkavallalonak biztosftott
szamttogep, e-mail dm es internet -hozzaferes
ellenorzese

Az adatkezeles jogalapja:
2012. evi I. torveny 11. § (1) es esetlegesen 2011.
evi eXII. torveny 5. § (1) a)

Ozdi Tcivh6termel6 es Szolqaltato Kft.
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2012. evi I. torveny a munka torvenykonyverol
Az adatkezeles [ogalapjanak megnevezese: 2011. evi CXII.torveny az Informacios

onrendelkezesi jogr61 es az
tnformacioszabadsagrol

Az erintettek kore: Munkavallalok

Az ellendrzes soran rogzltett szernelyes adatok, igy
kulonosen magan e-mail cimek, magan

Az erintettekre vonatkozo adatok:
telefonszamok, fenykepek, sajat szamitogepes
dokumentumok, internetes bongeszesi
elozmenyek, cookie-k, munkajogviszony ellatasa
soran eszlelt jogsertes tenye, a [ogsertes Iefrasa

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek iddtartama:
Az ellenorzestol szamitott 1 ev, de legkesobb az
ellenorzessel kapcsolatos lgeny elevulese

7. adatkezeles: Munkara [elentkezok adatkezelese

-

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-57664/2012

A meguresedo allashelyek betoltesere megfelelo
Az adatkezeles celja: leendf munkavallalok kivalasztasa, a jelentkezdk

szernelyes adatainak kezelese

Az adatkezeles jogalapja: Az Infotv. 5 § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulas

2011. evi CXII. torveny az informacios
Azadatkezeles jogalapjanak megnevezese: onrendelkezesi [ogrol es az

informacloszabadsagrol

Az erintettek kore: Munkara jelentkezd szemelyek

Nev, szuletesi datum, anyja neve, lakclm, kepzesi
Az erintettekre vonatkozo adatok: adatok, fenykep, az erintett altaI megadott egyeb

adatok

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek idotartama: Az adatfelveteltol szamftott 3 ev

Az adatkezeles technikai jellege: Papfralapon es elektronikusan

8. adatkezeles: Vagyonvedelmi adatkezeles

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-56662/2012

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltat6 Kft.
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Az adatkezeles celia: Vagyonvedelmi celu kamerafigyeles

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulas
az Szvtv. 30. § (2) bekezdese, az Szvtv 31 § (2)

Az adatkezeles jogalapja: bekezdese,
felhatalmazas szerint

2011. evi CXII.torveny az informacios
onrendelkezesi jogrol es az
mformacioszabadsagrol

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese: 2005. evi CXXXIII.torveny a szernely- es
vagyonvedelrm, valamint a magannyornozoi
tevekenyseg szabalyairol

Az erintettek kore: Az adatkezelo teruletere belepo szemelyek

Az erintett keprnasa, az elektronikus
megfigyeldrendszer altal rogzltett kepekbdl

Az erintettekre vonatkozo adatok: megszerezheto egyeb adatok (igy kulonosen:
tartozkodasi hely, ehhez kapcsolodo datum)

Az adatok forrasa: Erintett

- foszabalykent. a felvetel felhasznalas
hianyaban a rogzttestol szarnitott 3, azaz
harom munkanap elteltevel torlesre kerul,
[Szvtv. 31. § (2)]

- amennyiben a felvetelt jog vagy jogos
Az adatok kezelesenek idotartama: erdek igazolasaval kertek, hogy a Tarsasag

azt ne semmisitse meg, am a rnegkeresesre
nem keriil sor, ugy a megkeresestol
szamitott 30, azaz harmine nap elteltevel
torlesre keriil [Szvtv. 31. § (6)]

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus

Adat[eldolgozas: Az adat[eldolgozo meqnevezeset az Adatvedelmi es Adatbiztonsagi Szab6.lyzat 1.
szamu melleklete tartalmazza

Azadatfeldolgozo megnevezese:

Az adatfeldolgoz6 clme:

Az adatkezelessel osszefuggd tevekenysege:

Atenyleges adatkezeles, az adatfeldolgozas helye:

Ozdi Tcivh6termel6 esSzolgciltato Kft.
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9. adatkezeles: Beszallitok adatainak kezelese

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-54609/2012

Szamviteli adatfeldolgozas, banki utalasok
Az adatkezeles celia: teljesltese

Szallitoi szerzddesek, megrendeles teljesites,
Az adatkezeles jogalapja: tgazolas, partnerkapcsolat, PTK.A szerzodes XVII.

fejezet

Szallitoi szerzodesek, megrendeles teljesites,
Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese: igazolas, partnerkapcsolat, PTK.A szerzodes XVII.

fejezet

Az erintettek kore: Ugyfelek, partnerek

Szerzddesben, szamlakon szereplo adatok: nev,

Az erintettekre vonatkoz6 adatok:
adoazonosito jelf adoszam, bank szamlaszam, cim
adatok, egyeb onkent megadott adatok/
elerhetosegek

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek iddtartama: Azadatkezeles celjanak megvalosulasaig

10. adatkezeles: Az EKOMEN program, szerzodesekre vonatkozo reszletflzetesi megallapodas
teljesitese, koltsegosztos Idenyvegt elszamolas teljesitese

Az adatkezeles nyilvantartasl szama: NAIH-72870/2014

Az EKOMEN program, szerzodesekre vonatkoz6
Az adatkezeles celia: reszletfizetesi megallapodas teljesitese,

koltsegosztos Idenyvegi elszamolas teljesitese
I

Az adatkezeles jogalapja: Az adatkezelesi hozzajarulo nyilatkozat

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese: Az adatkezelesi hozzajarulo nyilatkozat

Az erintettek kore: A programban resztvevo szernelyek

Ozdi TavhOtermel6 es Szolgdltat6 Kft.
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Az EKOMENprogramba resztvevo termeszetes
szemelyek vonatkozasaban. Nev, leanykori nev,
anyja neve, szuletesi hely, sziiletesi ido, allando

Az erintettekre vonatkoz6 adatok: lakhely, szemelyi igazolvany szam, ad6azonosft6
jel, telefonszam, szerelesi elm, a felhasznalasra, a
szamlazasra es a dfjfizetesre vonatkoz6 adatok.

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek iddtartama: Az adatkezeles celjanak megvalosulasaig

Adat!eldolgozas: Az adat{eldolgozo meqnevezeset az Adatvedelmi es Adatbiztonsagi Szabtilyzat 1.
szamu melleklete tartalmazza

Az adatfeldolgoz6 megnevezese:

Az adatfeldolgoz6 cime:

Az adatkezelessel osszefuggo tevekenysege:

A tenyleges adatkezeles, az adatfeldolgozas helye:

11. adatkezeles: Az adatkezelfi szolgaltatasi teruleten ugyfeladatok kezelese hatralek csokkentes
osztonzese, kamatkedvezmenyes akci6k nyilvantartasa celjabril

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-72871j2014

Az adatkezelo szolgaltatasi teruleten ugyfeladatok
Az adatkezeles celja: kezelese hatralek csokkentes osztonzese,

kamatkedvezmenyes akci6k nyilvantartasa celjabol

Az adatkezeles jogalapja: 2011. evi cxu torveny 6. § (1) b)

Azadatkezeles jogalapjanak megnevezese:
2011. evi eXII. torveny az informacios
onrendelkezesi jogr6l es az
informaci6szabadsagr6l

Az erintettek kore: Ogyfelek

Nev, leanykori nev, anyja neve, sziiletesi helye,
Az erintettekre vonatkoz6 adatok: ideje, aUand6 lakhely, telefonszam, levelezesi dm,

felhasznalasi hely

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek idotartama: Az adatkezeles celjanak megval6sulasaig

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.
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12. adatkezeles: Nyeremenyjatekhoz kapcsolodo adatbazis kezeles, Nemzetkozt
Bnergiatakarekossagi Vllagnap alkalmabol rendezett Rajzpalyazat rendezese.

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-73256/2014

Nyeremenyjatekhoz kapcsolodo adatbazis kezeles,

Az adatkezeles celia: Nemzetkozi Energiatakarekossagi Vilagnap
alkalmabol rendezett Rajzpalyazat rendezese.

Az adatkezeles jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti erintetti hozzajarulas

2011. evi CXII.torveny az informacios
Az adatkezeles [ogalapjanak megnevezese: onrendelkezesi jogrol es az

tnformacioszabadsagrol

Az erintettek kore: Ugyfelek

Az erintettekre vonatkozo adatok:
Nev, jelige, korcsoport jele ("A":ovodas, ,,8":
altalanos iskolas, "C":kozeplskolas)

Az adatok forrasa: Erintett

Az adatok kezelesenek iddtartama: Az adatkezeles celjanak megvalosulasaig

13. adatkezeles: Munkavallalok szemelyes adatainak kezelese. aTP Szechenyi Pihendkartya biztosltasa
munkavallalok reszere,

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-54607/20012.

Az adatkezeles celia: aTP Szechenyi Pihendkartya biztositasa
munkavallalok szamara

Az adatkezeles jogalapja: Adatkezelesi hozzajarulo nyilatkozat.

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese: Adatkezelesi hozzajarulo nyilatkozat.

Az erintettek kore: Az Ozdi Tavhotermeld es Szolgaltato Kft.
munkavallaloi

Az erintettekre vonatkozo adatok: Munkavallalok szernelyes adatai: nev, adoazonostto
jel, szemelyi igazolvany szam, anyja neve, sziiletesi
adatok, lakcfm adatok, egyeb onkent megadott
elerhetosegek.

Az adatok forrasa Erintettek

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltat6 Kft.



I d a I Adatvede!mi es "datbiztonsagl i' b J !

Az adatkezeles celjanak megvalosulasaig, fOszabaly
szerint

- munkaviszonnyal kapcsolatos
jogosultsagokkal es kotelezettsegekkel
kapcsolatosan a munkaviszony

Az adatok kezelesenek ldotartama: megsztineseig,

- munkaviszonyb6l fakad6 jogosultsagokkal
kapcsolatosan a nyugdljfolyosftasrol sz6l6
jogszabalyokban meghatarozott hatarideig

Az adatkezeles technikai jellege: Elektronikus

14. adatkezeles: Munkavallalok gyermekeinek szernelyes adatainak kezelese, Iskolakezdesi tarnogatas,
mikulas ajandek biztosltasa.

Az adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-54606/2012.

Az adatkezeles celia: Iskolakezdesi tamogatas, mikulas ajandek
biztositasa

Az adatkezeles jogalapja: Adatkezelesi hozzajarulo nyilatkozat

Az adatkezeles jogalapjanak megnevezese: Adatkezelesi hozzajarulo nyilatkozat

Az erintettek kore: Az Ozdi Tavhotermeld es Szolgaltato Kft.
munkavallaloinak gyermekei

Az erintettekre vonatkoz6 adatok: Munkavallalok gyermekeinek szernelyes adatai:
nev, ad6azonosft6 jel, szemelyi igazolvany szam,
anyja neve, szuletesi adatok, lakcfrn adatok, egyeb
onkent megadott elerhetosegek.

Az adatok forrasa Amunkavallalo adatkozlese

Az adatok kezelesenek lddtartama: Az adatkezeles celjanak megvalosulasaig

Az adatkezeles technikai jeUege: Elektronikus es papir alapu

5. §A belso adatkezelesert felelds rnunkatars

Az Ozdi Tavhdtermeld es Szolgaltato Kft. belso
adatvedelmi feleldse Zsigmond Annamaria

Ozd,2016.03.10. x~=:,j<., \ \Ly, .>
i zSig~ond Ann~ma~ /
belso adatvedelmi felelos

Ozdi Tavh6termel6 es Szolgaltato Kft.


