
 

 

 

III. 

Az információs rendszer megnevezése: Bérek és megbízási díjak számfejtését, átutalását 

nyilvántartó könyvelési rendszer. 

 

Az információs rendszer rövid leírása: Az adatkezelő kontrolling rendszert működtet, megbízott 

könyvelőirodán keresztül látja el a könyvvezetési kötelezettséget, amelyben nyomon követhetők a 

kifizetések és a bevételek. Ennek egy alrendszere a személyi kifizetéseket és járulékaikat számfejtő 

és az átutalást támogató rendszer. 

 

Az adatlap belső azonosítója: GDPR/3. 

Készítette: Dancsó Róbert 

Jóváhagyta: Csanádi Zoltán 

Érvényesség kezdete: 2018. május 25.  

Az adatkezelés céljai: 

A munkavállalók, az adatkezelő tulajdonosa, a hatóságok felé történő elszámolás, a közterhek 

megfizetése. Az ügyvezető számára aktuális pénzügyi információk biztosítása. 

Az érintettek kategóriáinak ismertetése: 

Az adatkezelő munkavállalói és megbízási / vállalkozási szerződéssel rendelkező partnerei. 

A személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

Természetes személyazonosító adatok: név, anyja neve, lakóhelye, születési adatok; továbbá az 

adóazonosító, TAJ azonosító, bankszámla szám, a kifizetendő járandóság összege, a közterhek 

összege, adókedvezmények igénybe vételéről adott nyilatkozat, béren kívüli juttatások, (éves 

vagy részidőszakról szóló) adóigazolás stb. 

Az olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket: 

A kifizetett munkabérről vagy szerződés szerinti járandóságról és a megfizetett közterhekről a 

kifizető (munkaadó) jelentést küld a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) számára az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai alapján. A munkabér átutalásával kapcsolatos 

esetleges közleményét eljuttatja az érintett bankja számára. További adatszolgáltatási 

kötelezettsége az adatkezelőnek nincs. 

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi 

szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti 

továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása: 

A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba. 



 

 

Ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: 

Az adatkezelő a számviteli törvény előírásai alapján az analitikus könyvelési adatokat 8 évig 

köteles megőrizni. (Ez az elvárás egységes az Európai Unióban, ezért nem lehet kevesebb.) Ezt 

követően az adatokat törli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: 

közérdek, a közteherviselés biztosítása, a pénzügyi visszaélések elleni védekezés. Az 

adatmegőrzést az adatkezelő 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke is indokolja. 

Ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

Az adatkezelés során alkalmazzák-e a személyes adatok álnevesítését és titkosítását: 

Egyelőre nincs ilyen szándék. A megőrzési idő letelte után számításba vehető. 

Milyen intézkedéseket tesznek a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és 

szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre 

állásának és ellenálló képességének biztosítására: 

Informatikai Biztonsági Szabályzat, elektronikus hozzáférés korlátozása, papír alapú 

dokumentumok biztonságos őrzése, dolgozók továbbképzése, belső információbiztonsági 

ellenőrzési rendszer, biztonsági mentési eljárási rend. 

Milyen intézkedéseket tesznek, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 

lehet állítani: 

Rendszeres adatmentési eljárási rend, redundáns háttértárak alkalmazása, vásárolt 

biztonságos tárhely szolgáltatás. 

Milyen intézkedéseket tesznek az adatkezelés biztonságának garantálására hozott 

technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, 

felmérésére és értékelésére: 

Ütemezett, rendszeres információbiztonsági ellenőrzési eljárási rend. Dolgozói személyes 

felelősségi rendszer kialakítása. 

  

 


