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Foglalkoztatáshoz kapcsolódó magánszemélyek adatai 

 

1, Kiknek az adatait kezeli: foglalkoztatáshoz kapcsolódó magánszemélyek adatai 

- munkavállalók 

- megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 

- egyéb foglalkoztatási jogviszony (játékvezetők, versenybírók, asztalszemélyzet, statisztikus) 

 

2., Milyen típusú adatokat kezel: 

- név (leánykori név, előző név) 

- anyja neve 

- adóazonosító jel 

- TAJ-szám 

- születési hely, idő 

- lakcím 

- végzettséget igazoló okmány adatai 

- szakmai licenc adatai 

- bankszámlaszám 

- telefonszám 

- email-cím 

- a személyi jövedelemadó tekintetében az adózáshoz kapcsolódó nyilatkozatok (ennek 

keretében a gyermekek adatai, házastárs /élettárs/ adatai 

3., Milyen célból kezeli az adatokat: 

- törvényben előírt kötelezettségek teljesítése, nyilvántartás, adatszolgáltatás munkáltatói és 

kifizetői minőségben végzett jövedelem juttatásról. 

- szerződéses kötelezettség teljesítése 

- jog- és igény érvényesítés 

 

4., Milyen jogalapon kezeli az adatokat: 

- munkáltatót – kifizetőt törvényi előírás kötelezi 

- szerződés létrehozatala 

- jogi kötelezettség teljesítése 

5., Az adott célra mennyi ideig kezeli az adatokat: 

- számviteli törvény által előírt 8 éves megőrzési időig 

- hozzájárulás visszavonásáig 

6., MI az adat forrása:                    az érintett adta meg 

7., Mikor adják meg az adatot:    szerződés kötéskor 

8., Az adatkezelésre a vállalkozás mely folyamataiban kerül sor:  
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- munkaviszony, megbízási jogviszony létrehozása (létesítmény üzemeltetés, sportiskolai 

utánpótlás nevelés, sport- és kulturális program lebonyolítása)  

- egyéb foglalkoztatással járó eseti jogviszony létesítése (sportági tornákhoz, bajnoki 

mérkőzésekhez, sportprogramok lebonyolításához kapcsolódó játékvezetők, 

sportszakemberek eseti foglalkoztatása) 

 

9., Az adatokat milyen formában és hol tárolják:  

- papíralapon az irattárban 

- elektronikusan a Tensoft-bérszámfejtő program adatállományában szervergépen, illetve 

mentett adatként helyi- és internethálózatra kapcsolt NAS eszközön. 

10., Az adatok és az érintettek megközelítő száma:  

- munkaviszony keretében 130-140 fő 

- közfoglalkoztatott jogviszonyban 4-6 fő 

- rendszeres megbízási jogviszony 70-80 fő 

- alkalmi megbízási jogviszony, valamint eseti jellegű egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony (kifizetői minőségben az adatkezelő) :  150 fő 

11., Ki fér hozzá az adatokhoz: 

Szervezeten belül: 

- munkaügyi feladatokat ellátó munkakörben dolgozók – adatfeldolgozó minőségben, teljes 

adat-hozzáférés,  

- számviteli – gazdasági területen dolgozók – adatfeldolgozó minőségben, teljes adat-

hozzáférés a számviteli feladatok ellátása és pénzügyi beszámolók / elszámolások/ 

összeállításához szükséges adatok tekintetében. A beérkező bizonylatokhoz kapcsolódóan 

dokumentumok alaki – tartalmi ellenőrzése: adatkezelői minőségben. 

- aláírási joggal rendelkező felsővezető – adatkezelő minőségben, a munkáltatói joggal 

rendelkező vezető távollétében, valamint olyan teljesítési igazolások aláírása tekintetében, 

amelyek pénzügyi elszámolás (díjazás) alapját képezik. 

- központi pénztárkezelő – adatfeldolgozó minőségben, készpénzes személyi kifizetések 

- banki programot kezelők - adatkezelő minőségben a személyes jövedelmek banki utalásának 

alkalmával a név – bankszámlaszám – utalandó jövedelem tekintetében  

- szakági vezető edzők / szakosztályvezetők/ az irányítása alá tartozó edzők havi jövedelem 

adatához – tájékoztatási jellegű információ 

- a játékvezetők, versenybírók, asztalszemélyzet, statisztikus foglalkoztatottak személyes- és 

jövedelem adataihoz az alkalomszerű adott szolgáltatás-nyújtás dokumentálása és kifizetése 

időpontjában a rendezvényt koordináló sportedző vagy a szervezési csoport sportszervező 

munkatársa vagy a sportiskola sportmunkatársa (technikai munkatársa). 

- közös adatkezelés jön létre a többes munkáltatói jog gyakorlásával létrejött munkaszerződés 

esetében: Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

Ezen adatvagyon elem tekintetében külföldre történő adattovábbítás nem történik, sem adatkezelő, 

sem adatfeldolgozó által a szervezeten belül. 
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 Szervezeten kívül: 

- a törvényben előírt adatszolgáltatás keretében a NAV részére továbbított személyes adatok 

és jövedelem adatok 

- a törvényben előírt adatszolgáltatás keretében hatóság részére továbbított adatok 

(rendőrség, társadalom-biztosítás, végrehajtói iroda, peres eljárás keretében bíróság, 

törvényszék) 

- a munkavállaló kérésére kiállított jövedelem-igazolást visszaellenőrző pénzintézet vagy 

államigazgatási szerv 

- alapító önkormányzattól, sportági szakszövetségtől vagy más forrásból származó külső 

támogatás felhasználásának dokumentálása pénzügyi elszámolás keretében. A pénzügyi 

elszámolás megküldése az ellenőrző szerv részére (Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, sportági szakszövetségek, Emberi Erőforrások Minisztériuma)  

Ezen adatvagyon-elem tekintetében külföldre adat továbbítás nem történik. 

 

12., Adatbiztonság érdekében tett intézkedések: 

 

a.) az asztali számítógépek / laptop/ jelszóval védett belépési módja 

b.) a munkaügyi, személyi adatokat kezelő szoftver bér-munkaügy modul használatának jelszóval 

történő korlátozása 

c.) papíralapon tárolt személyes adatok zárható szekrényben történő őrzése 

d.) központi szerver zárt helyen történő üzemeltetése 

e.)  NAS eszközön tárolt adatok esetében jelszó és jogosultsági védelem  

 

 

 

# # # # # # # # # 


