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Üzleti partnerek adatai 
 

1, Kiknek az adatait kezeli:  

- vevői vagy szállítói minőségben megjelenő üzleti partnerek képviseletét ellátó személyek 

adatait 

- pénzügyi támogatást nyújtó szervezetek, gazdasági társaságok képviselőinek személyes 

adatait  

2., Milyen típusú adatokat kezel: 

- képviselő – kapcsolattartó nevét 

- telefonszámát 

- email-címét 

 

3., Milyen célból kezeli az adatokat: 

- szerződések kötése,  

- teljesítések nyomon követése 

- kapcsolattartás a számlázási – adminisztrációs feladatok ellátásához  

 

4., Milyen jogalapon kezeli az adatokat: 

- szerződéses 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 / szolgáltatás igénybe vétele 

8., Az adatkezelésre a vállalkozás mely folyamataiban kerül sor:  

- létesítmény üzemeltetés  

- rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele 

- anyag – árú beszerzése 

- pénzügyi támogatásokhoz kapcsolódóan kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

9., Az adatokat milyen formában és hol tárolják:  

- papíralapon az irattárban 

- elektronikusan titkársági nyilvántartásban 

- közvetlen ügyintézők számítógépes nyilvántartása, mobiltelefon 

 

10., Az adatok és az érintettek megközelítő száma:  

- számos – konkrét mennyiség nem meghatározható 
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11., Ki fér hozzá az adatokhoz: 

Szervezeten belül: 

- az adott létesítmény üzemeltetéséért felelős személy – adatfeldolgozó minőségben, 

- az adott rendezvény szervezésével megbízott személy – adatkezelő minőségben,  

- aláírási joggal rendelkező felsővezető – adatkezelő minőségben 

- számlázással , számviteli feladatokat ellátó munkatársak – adatfeldolgozó minőségben, 

- titkárság – központi nyilvántartás – adatfeldolgozó minőségben 

Ezen adatvagyon elem tekintetében a külföldről megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén 

fordulhat elő külföldre történő adattovábbítás. 

 Szervezeten kívül: 

- 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 ebben az esetben már nem 

történik. 

 

12., Adatbiztonság érdekében tett intézkedések: 

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

b.) nyilvántartó szoftverek személyes belépési kód megadásával kezelhetőek 

c.) papíralapon tárolt személyes adatok zárható szekrényben történő őrzése 

d.) központi szerver zárt helyen történő üzemeltetése 

e.)  felhő alapon tárolt adatok esetében a szolgáltató adatvédelme. 
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