
1 
 

CSABA-PETRÓ KFT. 

MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót? 
A CSABA-PETRÓ Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az 
Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével 
kívánja tenni. 

A CSABA-PETRÓ Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési 
tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb 
jellemzőit. 

Ki kezeli személyes adatait? 
A személyes adatait a CSABA-PETRÓ Kft. kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei: 

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 10. IV/15. E-mail cím: csabapetrokft@gmail.com 
Webcím: https://www.csabapetro.hu Telefonszám: +36 (30) 655 9125 

 

Az adatkezelések alapadatai: 

Adatkezelés   

Célja Jogalapja Kezelt adatok Időtartama Érintettek köre 

Munkaviszony 
létesítésével, 
fenntartásával 
kapcsolatos 
adatkezelések 

Célja a jogszabályok 
szerinti 
kötelezettségek 
teljesítése, a 
munkaviszony/megbízá
si jogviszony létesítése, 
fenntartása, 
megszüntetése. 
Munkaviszony 
létesítésével, 
fenntartásával 
kapcsolatos 
adatkezelések              
Adatbejelentés 
(adóhatóságnak), 
munkabér megfizetése, 

6. cikk (1) b)                             
Szerződés 
teljesítéséhez 
vagy 
megkötését 
megelőzően 
érintett 
kérésére 
történő 
lépések 
megtételéhez 
szükséges 

Név, születési 
családi és 
utónév, 
adóazonosító 
jel, lakcím, 
levelezési cím, 
TB azonosító jel, 
születési hely, 
idő, anyja neve, 
végzettség és az 
okiratot 
kibocsátó 
intézmény neve 
és az okirat 
száma, 
foglalkozás 
FEOR száma, 
biztosítási 
jogviszony 
kezdete, kódja, 
megszűnése, 
biztosítás 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Munkavállaló, 
foglalkoztatott 
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azonosítás, 
kapcsolattartás, 
munkakör az Mt. 
Alapján, felelősség, 
munkaidő 
nyilvántartása, utazási 
költségtérítés, 
adatbejelentés, 
jelenléti ív vezetése 

szüneteltetésén
ek időtartalma, 
heti munkaidő, 
munkabér, 
bankszámlaszá
m, személyi 
igazolvány 
száma és 
érvényessége, 
állampolgárság, 
telefonszáma, 
e-mail, 
munkakör és 
leírása, vezetői 
megbízás,  
gyakornoki idő, 
tartózkodási 
hely, munkába 
járáshoz 
megtett 
távolság, 
magánnyugdíj-
pénztári tagság 
ténye és 
belépésének 
ideje a bank 
neve és kódja, 
főálláson kívüli 
munkavégzés 
jogviszonya, 
pótszabadság és 
családi 
adókedvezmény
hez adatok, név, 
nap érkezés, 
távozás, aláírás, 
időszak 

Biztosítási 
jogviszonnyal 
kapcsolatos 
bejelentések, 
adatszolgáltatás 

Biztosítási 
jogviszonnyal 
kapcsolatos 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

Biztosított 
családi és 
utóneve, 
születési családi 
és utóneve, 
Biztosított 
adóazonosító 
jele, Biztosított 
születési ideje, 
Biztosított TAJ 
száma, 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Adózó/bevallásban 
érintett természetes 
személyek 
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bejelentések, 
adatszolgáltatás 

Biztosított 
végzettsége, 
szakképzettsége
, 
szakképesítése, 
Végzettséget 
igazoló okiratot 
kibocsátó 
intézmény neve, 
az okirat száma, 
Biztosított 
születési helye, 
Biztosított anyja 
születési családi 
és utóneve 

Havi bevallás a 
kifizetésekkel, 
juttatásokkal 
összefüggő adóról, 
járulékról, egyéb 
adatokról 

Havi bevallás a 
kifizetésekkel, 
juttatásokkal 
összefüggő adóról, 
járulékról, egyéb 
adatokról 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

Adózó/természe
tes személy 
neve, születési 
neve, 
Természetes 
személy 
adóazonosító 
jele, Anyja 
születési családi 
neve, 
Természetes 
személy 
születési helye, 
Természetes 
személy 
születési ideje, 
Természetes 
személy 
társadalombizto
sítási azonosító 
jele, Eltartott 
adóazonosító 
jele, Eltartott 
születési neve 

5év 
Adózó/bevallásban 
érintett természetes 
személyek 
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Kifizetői és egyéb 
jogviszonyok adó- és 
járulékkötelezettségei
nek teljesítése 

Kifizetői és egyéb 
jogviszonyok adó- és 
járulékkötelezettségein
ek teljesítése 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

Név, 
Adóazonosító 
jel, Adószám, 
Társadalombizto
sítási azonosító 
jel, Személyi 
azonosítót 
igazoló hatósági 
igazolvány 
száma, Születési 
dátum, Születési 
hely, Anyja neve, 
Cím, lakcím 

5 év 
Természetes személy, 
kedvezményezett 
eltartott, hozzátartozó 

Bérszámfejtés, 
munkabér kifizetés, 
adatszolgáltatás 
családtámogatási 
ellátásokhoz 

Bérszámfejtés, 
munkabér kifizetés, 
adatszolgáltatás 
családtámogatási 
ellátásokhoz 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

Név, születési 
név, 
Társadalombizto
sítási Azonosító 
jel, Születési 
hely, Születési 
idő, Anyja neve, 
Lakcím, Letiltási, 
végrehajtási 
dokumentumok, 
szereplő 
személyes 
adatok 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Munkavállaló 

Saját tulajdonú 
gépjármű hivatali, 
üzleti célú használata, 
költségtérítés 

Saját tulajdonú 
gépjármű hivatali, 
üzleti célú használata, 
költségtérítés 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

 
Magánszemély 
neve, 
Magánszemély 
adóazonosító 
jele, Hivatali, 
üzleti utazás(ok) 
célja, 
időtartama, 
útvonala, 
Gépjármű 
rendszáma, A 
forgalmi 
engedély 
jogosultjának 
neve, címe 
(Forgalmi 
engedély adatai) 

8 év 
(Számviteli 
törvény 
169.§) 

Költségelszámolásban 
érintett 
magánszemély, a 
forgalmi engedély 
jogosultja 
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Munka- és pihenőidő 
nyilvántartása 

Munka- és pihenőidő 
nyilvántartása 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

Név, Aláírás, 
Munkakör, 
Munka- és 
pihenőidő 
nyilvántartása 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Munkavállaló 

Pótszabadság  

Pótszabadság 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

Munkavállaló 
neve, 16 éven 
aluli gyermek 
neve, 16 éven 
aluli gyermek 
születési ideje 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Munkavállaló, jogosult, 
16 éven aluli vagy 
fogyatékos 
gyermek(ek) 

Betegség miatti 
keresőképtelenség, 
betegszabadság, 
szülési szabadság, 
fizetés nélküli 
szabadság 

Betegség miatti 
keresőképtelenség, 
betegszabadság, 
szülési szabadság, 
fizetés nélküli 
szabadság 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

 
Név, 
Társadalombizto
sítási azonosító 
jel, Születési 
dátum, Születési 
hely, Anyja neve, 
Cím, lakcím, 
Igazolás, orvosi 
igazolás, 
igazolvány, 
nyilatkozat, 
igénybejelentés, 
adatlap a 
keresőképtelens
ég igazolásához 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Munkavállaló 

Adókedvezmény, 
adóalap kedvezmény, 
járulékkedvezmény 
érvényesítése 

Adókedvezmény, 
adóalap kedvezmény, 
járulékkedvezmény 
érvényesítése 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

 
Aláírás, 
Nyilatkozatot 
adó 
magánszemély 
neve, 
Nyilatkozatot 
adó 
magánszemély 
adóazonosító 
jele, 
Nyilatkozatot 

5 év 
Nyilatkozatot adó 
magánszemély, 
házastársa/bejegyzett 
élettársa, eltartottak 
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adó 
magánszemély 
házastársa/élett
ársa neve, 
Nyilatkozatot 
adó 
magánszemély 
házastársa/élett
ársa 
adóazonosító 
jele, 
Nyilatkozatot 
adó 
magánszemély 
házastársa/élett
ársa anyja 
leánykori neve, 
Nyilatkozatot 
adó 
magánszemély 
házastársa/élett
ársa lakcíme, 
Eltartott neve, 
Eltartott 
adóazonosító 
jele 

Munkavégzésre 
irányuló jogviszony 
teljesítésével 
kapcsolatos 
adatkezelés 

Munkavégzésre 
irányuló jogviszony 
teljesítésével 
kapcsolatos 
adatkezelés 

6. cikk (1) b)                             
Szerződés 
teljesítéséhez 
vagy 
megkötését 
megelőzően 
érintett 
kérésére 
történő 
lépések 
megtételéhez 
szükséges 

 
Név, Aláírás, 
Egyéb, a feladat 
teljesítéséhez 
szükséges, nem 
különleges 
adatok, 
adatokat 
tartalmazó 
dokumentumok 

Az irányadó 
öregségi 
nyugdíjkorhat
ár betöltését 
követő öt 
évig (1997. 
évi LXXXI. 
Törvény, 
99/A. § (1)) 

Munkavállaló/munkav
égzésre irányuló 
jogviszony alanya 

Titoktartási 
nyilatkozat kiállítása 

Titoktartási nyilatkozat 
kiállítása (egyes 
munkakörökhöz) 

6. cikk (1) c)                                             
Az adatkezelő 
jogi 
kötelezettség
ének 
teljesítéséhez 
szükséges 

 
Név, Születési 
dátum, Születési 
hely, Anyja neve, 
Cím, lakcím 

5 év 
Az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó 
vezetése és 
munkatársai 
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Munkabalesettel, 
munkavédelemmel 
kapcsolatos 
adatkezelések 

A munkabalesetek 
kivizsgálása, 
bejelentése és 
nyilvántartása. Az 
Adatkezelőnek, mint 
munkáltatónak 
törvényi kötelezettsége 
ezen feladatok ellátása. 

6. cikk (1) c)                                      
1993. évi XCIII. 
törvény, a 
munkavédele
mről szóló 
1993. évi XCIII. 
törvény egyes 
rendelkezései
nek 
végrehajtásár
ól szóló 
5/1993. 
(XII.26.) MüM 
rendelet 
valamint a 
kötelező 
egészségbizto
sítás 
ellátásairól 
Munkabaleset
tel, 
munkavédele
mmel 
kapcsolatos 
adatkezelések
ről szóló 
1997. évi 
LXXXIII. 
törvény és a 
kötelező 
egészségbizto
sítás 
ellátásairól 
szóló 1997. 
évi LXXXIII. 
törvény 
végrehajtásár
ól szóló 
217/1997. 
(XII.1.) Korm. 
rendelet 
alapján végzi, 
jogszabályok 
képezik  

A sérült neve, 
születési helye, 
ideje, anyja 
neve, neme, 
állampolgársága
, TAJ száma, 
Lakcíme, 
Telefonszáma, 
foglalkoztatási 
jogviszonya és 
FEOR száma, 
foglalkoztatás 
jellege, baleset 
dátuma és 
időpontja, a 
munkavégzés 
hanyadik 
órájában 
történt, sérülés 
típusa, testrész, 
munkavégzés 
helye, baleset 
földrajzi helye, 
sérülés 
súlyossága, 
munkaképtelens
ég időtartalma, 
baleset 
részletes 
leírása, A 
munkabalesettel 
kapcsolatos 
egyéb adatok: 
munkahelyi 
környezet, 
munkafolyamat, 
a sérült konkrét 
fizikai 
tevékenysége, a 
balesetet kiváltó 
különleges 
esemény, a 
sérülést okozó 
érintkezés, a 
sérülés módja, 
személyi 
tényezők, a 
biztonsági 

5 év 
Munkavállaló, 
munkáltató 
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berendezések és 
egyéb védelmi 
megoldások 
alkalmassága, 
balesethez 
vezető okok, 
kivizsgálást 
végzők adatai, 
munka és 
tűzvédelmi 
oktatás 
időpontja és az 
oktatást tartó 
munkatárs neve, 
munkába lépés 
kezdő időpontja, 
gépjárművel 
kapcsolatos 
baleset esetén 
az üzembetartó 
vagy hatósági 
eljárás adatai, 
sérülést ellátó 
egészségügyi 
szolgáltató neve 
és címe 

Céges levelezés 
 
Céges levelezés 

6. cikk (1) b)                             
Szerződés 
teljesítéséhez 
vagy 
megkötését 
megelőzően 
érintett 
kérésére 
történő 
lépések 
megtételéhez 
szükséges 

 
Név, E-mail cím, 
Levelezőrendsze
rben küldött, 
fogadott adatok 

8 év 
Céges levelezést 
igénylő munkakörben 
foglalkoztatott 
munkavállalók, 
levelezőpartnerek 

Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani 
szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését. 

Címzettek köre: 

Kik ismerhetik meg adatait? 

Adatait az adatkezelő (cégvezető) ismerheti meg. 
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Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?  

Az érintettek adatait kezelő adatfeldolgozók az alábbi táblázatban tekinthetők meg. 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen 
tájékoztatónkban.  

NÉV ELÉRHETŐSÉG TEVÉKENYSÉG 

Bátkai Erzsébet egyéni 
vállalkozó 

5623 Békéscsaba-Gerla, VIII. 
Gerlai u. 7. 
36-30/479 8528 
batkaierzsebet@gmail.com 

munkaügyi adatkezelés 

 

Kinek továbbítjuk az adatait?  

Az adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk. 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során? 

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. 

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.  

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel 
megvédi. 

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és 
rendelkezésre állásának biztosítására. 

A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságért, azok megadás után, az Adatkezelő 
felel. 
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi 
Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között 
meghatározott fogalmak szerint értelmezzük. 

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban? 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni 
tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme 
teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani. 

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül 
köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy 
késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a 
meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül. 

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az 
Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is 
elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik. 
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Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen 
gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen 
alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó.  
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás túlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő 
észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a túlzó kérelmek 
megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem 
alapján történő intézkedést.  
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé. 

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják: 

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken 
tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az 
adatkezelés jellemzőiről, különösen: 

- az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi 
tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről 

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  
- az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor 
- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor 
- az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről 
 
b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a Érintett adatai 
megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - 
bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül 
kérheti. 

c.) Az Érintett kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs 
további jogalapja.  

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése 
jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje 
lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen 
elrendelte.  

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett. 

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását 

- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 
- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri 
azok korlátozását 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett 
igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez 



11 
 

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
Érintett jogos indokaival szemben 
 
e.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és 
az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással 
kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő 
akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga) 

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei 
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez 
(http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

http://b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g.hu/torvenyszekek

