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Kelet-Magyarországi Munkaerőszolgáltató Szociális Szövetkezet adatkezelési tájékoztatója 
3.számú melléklet 

Adatkezelés saját vállalkozási tevékenység végrehajtása céljából munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetében 
Hatályos: 2020.11.01. 

 Tájékoztatás a kezelt adatok köréről és forrásáról, adatkezelés céljáról és jogalapjáról 

Adatkezelés célja Kezelt adatok Adat forrása Adatkezelés 
jogalapja

Adatkezelés körülménye Adatfeldolgozó / 
Harmadik fél címzett

Munkaviszony létesítésével és 
megszűnésével kapcsolatos 
adatkezelés

• név, munkavégzés helye, 
munkakör, munkaidő, alapbér, 
munkaviszony kezdő időpontja, 
munkaviszony időtartama, 
próbaidő időtartama, 

• szakmai végzettség, 
• szabadság megállapításához 

szükséges adatok, 
• egészségbiztosítási ellátások 

igénybevételéhez szükséges 
adatok, 

• adóelőleg megállapításához 
szükséges adatok

Adatkezelő /
Érintett

GDPR 6. cikk 
(1) b) pont 

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető

Munkaviszony létesítésével és 
megszűnésével kapcsolatos NAV 
adatszolgáltatás teljesítése

• név, születési név, anyja neve, 
születési hely, születési idő, 
állampolgárság, 

• adóazonosító jel, taj szám,  
• munkakör, munkaidő, 
• munkaviszony kezdő időpontja,

Adatkezelő /
Érintett

GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Art. 1. melléklet 3. pont

Projektvezető 
Humán Holding Kft.

Munkaviszony teljesítése során 
kapcsolattartási adat kezelése

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• telefonszám, e-mail cím

Adatkezelő /
Érintett

GDPR 6. cikk 
(1) b) pont 

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető

Munkavégzéshez szükséges 
egészségi alkalmassággal 
kapcsolatos adatkezelés

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• üzemorvos alkalmassági 
véleménye

Adatkezelő /
Üzemorvos 
harmadik fél

GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Munkavéd. tv. 49.§ - 50.§

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető 
Üzemorvos (harmadik 
fél)
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Adatkezelés célja Kezelt adatok Adat forrása Adatkezelés 
jogalapja

Adatkezelés körülménye Adatfeldolgozó / 
Harmadik fél címzett

Munkaviszony teljesítése során  
egyéni védőeszközök 
biztosításához szükséges adatok 
kezelése

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• védőeszközök és azok méret 
adatai, értéke, juttatása

Adatkezelő /
Érintett

GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Munkavéd. tv.  42.§ b);44.§ (1)

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető

Munkaviszony teljesítése során 
munka és pihenőidő adatainak 
kezelése

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• munka és pihenőidő adatok

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Mt. 134.§

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető

Munkaviszony teljesítése során 
munkásszállás adatainak kezelése

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• szállásköltség

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) b) pont 

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető

Munkaviszony teljesítése során 
munkahelyi étkezés adatainak 
kezelése

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• étkezés költség

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) b) pont 

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető

Munkaviszony teljesítése során 
munka díjazás adatainak kezelése

• név, munkavégzés helye, 
munkakör,  

• munka díjazás adatai (alapbér, 
bérpótlékok, jutalom) 

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) b) pont 

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető
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Adatkezelés célja Kezelt adatok Adat forrása Adatkezelés 
jogalapja

Adatkezelés körülménye Adatfeldolgozó / 
Harmadik fél címzett

Munkaviszony teljesítése során 
munkabér elszámolása, szja előleg, 
tb járulék, foglalkoztatást terhelő 
adó, bevallása, megfizetése

• név,  
• születési név, anyja neve, 

születési hely, születési idő, 
lakóhely, tartózkodási hely,  

• munkavégzés helye, munkakör, 
munkaviszony kezdő időpontja, 
munkaviszony időtartama, 

• adóazonosító jel, taj szám,  
• munka és pihenőidő adatok, 
• szállásköltség, étkezés költség, 
• munka díjazás adatai (alapbér, 

bérpótlékok, jutalom), 
• munkabér, 
• közteher, 
• állampolgárság, 
• szabadság megállapításához 

szükséges adatok, 
• egészségbiztosítási ellátások 

igénybevételéhez szükséges 
adatok, 

• adóelőleg megállapításához 
szükséges adatok 

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Mt. 155.§ (1),  
Szja tv. 46. §, 
Tbj. 23.§- 25.§, 
Art. 50.§ 

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető 
Humán Holding Kft.

Munkaviszony teljesítése során 
munkabér kifizetése

• név, munkabér,  
• bankszámlaszám

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Mt. 157.§ (1)

Humán Holding Kft.

Munkaviszony teljesítése során 
munkabér elszámolásáról 
tájékoztatás

• név,  
• adóazonosító jel, 
• munka és pihenőidő adatok, 
• szállásköltség, étkezés költség, 
• munka díjazás adatai (alapbér, 

bérpótlékok, jutalom), 
• munkabér 
• e-mail cím

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Mt. 155.§ (2)

Humán Holding Kft.
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Adatkezelés célja Kezelt adatok Adat forrása Adatkezelés 
jogalapja

Adatkezelés körülménye Adatfeldolgozó / 
Harmadik fél címzett

Munkaviszony megszűnése 
esetében igazolás kiállítása

• név,  
• születési név, anyja neve, 

születési hely, születési idő, 
lakóhely, tartózkodási hely,  

• adóazonosító jel, taj szám, 
munkabér, munkaviszony 
időtartama, 

• e-mail cím, 
• szabadság megállapításához 

szükséges adatok, 
• egészségbiztosítási ellátások 

igénybevételéhez szükséges 
adatok, 

• adóelőleg megállapításához 
szükséges adatok, 

• tartozásigazolás kiállításához 
szükséges adatok, 

• az álláskeresési járadék és az 
álláskeresési segély 
megállapítás igazoláshoz 
szükséges adatok

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont  

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Mt. 80.§ (2)

Humán Holding Kft.

Munkabalesettel összefüggő 
adatkezelés

• név,  
• munkabalesettel összefüggő 

adatok, 
• munkabaleseti jegyzőkönyv 

adatai

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont  

GDPR 6. cikk 
(1) f) pont 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Munkavéd. tv. 64.§-69.§ 
adattovábbítás Harmadik 
fél(felek) részére Adatkezelő 
jogos érdeke

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető 
Munkavédelmi megbízott 
(harmadik fél) 
Biztosító (harmadik fél)
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Tájékoztatás az adatkezelés időtartamáról 

A Munkaviszony teljesítése során munkabér elszámolása, szja, járulék, tb járulék, foglalkoztatást terhelő adó, bevallása, megfizetése, Munkaviszony teljesítése 
érdekében a megváltozott munkaképességű munkavállaló különleges adatainak kezelése célokból kezelt adatokat a munkaviszony megszűnés naptári évnek az utolsó 
napjától számított öt évig kezeli Adatkezelő az Art. 202. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés miatt. Az adómegállapításhoz való jog elévülése az Art. 203.§ 
alapján meghosszabbodhat. 

Adatkezelés célja Kezelt adatok Adat forrása Adatkezelés 
jogalapja

Adatkezelés körülménye Adatfeldolgozó / 
Harmadik fél címzett

Munkaviszonnyal összefüggésben 
munkáltató kártérítési 
felelősségével kapcsolatos eljárás

• név,  
• munkavállalói káresemény 

adatai,  
• munkavállalói kár bejelentéshez 

szükséges adatok

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) c) pont  

GDPR 6. cikk 
(1) f) pont

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
Mt.166.§ (1) 
adattovábbítás Harmadik 
fél(felek) részére Adatkezelő 
jogos érdeke

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető 

Jogi képviselő (harmadik 
fél) 
Biztosító (harmadik fél)

Munkaviszonnyal összefüggésben 
a munkavállaló kártérítési 
felelősségével kapcsolatos eljárás

• név,  
• munkáltatói káresemény adatai,  
• munkáltatói kár 

kárbejelentéshez szükséges 
adatok

Adatkezelő GDPR 6. cikk 
(1) f) pont

az adatkezelés az adatkezelő jogos 
érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, amelynek jogalapja az 
Mt.179.§ (1) 
adattovábbítás Harmadik 
fél(felek) részére Adatkezelő 
jogos érdeke

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető 

Jogi képviselő (harmadik 
fél) 
Biztosító (harmadik fél)

Munkaviszony teljesítése 
érdekében a megváltozott 
munkaképességű munkavállaló 
különleges adatainak kezelése

• név,  
• a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítés adatai

Érintett GDPR 6. cikk 
(1) b) pont 
GDPR 6. cikk 
(1) c) pont 
GDPR 9. cikk 
(2) b) pont

az adatkezelés olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél 

az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 
2011. évi CXCI. 23. § 
Mt. 120. § 

Student Work Service 
Kft. 
Projektvezető 
Humán Holding Kft.
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A “Munkaviszony teljesítése során kapcsolattartási adat kezelése” adatkezelési célból kezelt telefonszám adatot a munkaviszony megszűnésének időpontjáig kezeli 
Adatkezelő. 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos NAV adatszolgáltatás teljesítése, Munkaviszony teljesítése során  egyéni védőeszközök biztosításához szükséges adatok 
kezelése, Munkaviszony teljesítése során munka és pihenőidő adatainak kezelése, Munkaviszony teljesítése során munka díjazás adatainak kezelése, Munkaviszony 
teljesítése során munkabér kifizetése, Munkaviszony teljesítése során munkabér elszámolásáról tájékoztatás, Munkabalesettel összefüggő adatkezelés, 
Munkaviszonnyal összefüggésben munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatos eljárás, Munkaviszonnyal összefüggésben a munkavállaló kártérítési 
felelősségével kapcsolatos eljárás, adatkezelési célokból kezelt adatokat a munkaviszony megszűnésének időpontjától kezdődő három végéig kezeli Adatkezelő a 
Mt. 286. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés miatt. 

Munkaviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos adatkezelés, Munkaviszony teljesítése során munkabér elszámolása, szja előleg, tb járulék, foglalkoztatást 
terhelő adó, bevallása, megfizetése, Munkaviszony megszűnése esetében igazolás kiállítása adatkezelési célokból kezelt adatokat a biztosítottra, volt biztosítottra 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kezeli Adatkezelő a Tny. 99/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés miatt. 

./.


