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HU025PF-2
Név

1.

2.

Crowe
FST
Consulting Kft.

Docca OutSource
IT Zrt.

Székhely

1124 Budapest,
Jagelló út 14.

1124 Budapest,
Apor Vilmos tér
25-26.

Minőség

adatfeldolgozó

adatfeldolgozó

Tevékenysége

Társaság megbízásából végzett
könyvelési,
adótanácsadási,
bérszámfejtési
tevékenység,
Társaság által a munkavállalókat,
magánszemély
megbízottakat,
illetve ezek hozzátartozóit érintő, a
NAV felé teljesítendő bejelentési
kötelezettség teljesítése

IT
szolgáltatási,
tevékenység

tanácsadási

a Társaság számviteli törvény
szerinti
éves
beszámolójának
könyvvizsgálata,
valamint
a
Társaság állandó könyvvizsgálója
számára jogszabály által előírt
feladatok ellátása

3.

"S.+CONFIDENT
AUDIT"
Könyvvizsgáló
és
Tanácsadó
Kft.

2837
Vértesszőlős,
Templom u. 26.

adatkezelő

Társaság vezető tisztségviselőjének
neve,
születési
neve,
állampolgársága, születési helye és
ideje, anyja neve, lakcíme vagy
tartózkodási
helyének
címe,
azonosító okmányának száma és
típusa,
érintett
okmányban
szereplő képmása
Társaság tényleges tulajdonosának
neve,
születési
neve,
állampolgársága, születési helye és
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Kezelt adatok

Érintett személyek köre

Munkavállalókról
és
a
magánszemély megbízottakról a
Társaság által kezelt valamennyi
személyes adat

Társaság
munkavállalói,
magánszemély megbízottjai

Érintett
hozzátartozókról
a
Társaság által kezelt valamennyi
személyes adat

Társaság
magánszemély
hozzátartozói

Érintett
egyéni
vállalkozó
számlázási neve, számlázási címe,
bankszámlaszáma

Társaság részére szolgáltatást
nyújtó egyéni vállalkozók

Társaság
által
elektronikus
formátumban kezelt valamennyi
személyes adat

munkavállalóinak,
megbízottjainak

a
Társaság
adatkezelési
tevékenységével
érintett
valamennyi személy, akinek az
adatait a Társaság elektronikus
formátumban kezeli és tárolja

Társaság által kezelt valamennyi
személyes adat
Társaság vezető tisztségviselője
Társaság
tulajdonosának
természetes személy

tényleges
minősülő

a
Társaság
tevékenységével
valamennyi személy

adatkezelési
érintett
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ideje, anyja neve, lakcíme vagy
tartózkodási
helyének
címe,
tulajdonosi érdekeltség jellege és
mértéke, kiemelt közszereplő
minőség,
státusza,
kiemelt
közszereplővel
fennálló
hozzátartozói kapcsolat ténye,
kiemelt közszereplővel fennálló
közeli kapcsolat ténye

4.

Dr.
Kurucsai
Gábor
egyéni
vállalkozó

8000
Székesfehérvár,
Berényi út 23.

adatkezelő

foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás nyújtása

Érintettek neve, lakcíme, születési
helye és ideje, foglalkozásegészségügyi kategóriája, TAJ
száma, munkaköre

Társaság munkavállalói

Munkavédelmi oktatás céljából:
név, munkakör neve és FEOR
száma,
szakképzettség,
telefonszám

5.

6.

VÁRDOMB 52 Bt.

KARRIER
KONTROLL Kft.

8083 Csákvár,
Ostrom utca 14.

2800
Tatabánya,
Március 15. út
13.

adatkezelő

adatkezelő

munka-és
tűzvédelmi
szolgáltatások nyújtása

munkaerő-közvetítéssel
kapcsolatos szolgáltatásnyújtás
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Munkahelyi balesetek kivizsgálása,
adminisztrálása céljából: név,
lakcím, anyja neve, születési hely
és idő, TAJ szám, adóazonosító jel,
telefonszám, érintettek által a
balesettel
összefüggésben
megadott egészségügyi adatok
Érintettek önéletrajzában szereplő
valamennyi személyes adat, így
különösen az érintett neve,
telefonszáma,
e-mail
címe,
lakcíme, végzettségre vonatkozó
információk, szakmai tapasztalatot
érintő adatok, nyelvismerete,

Társaság munkavállalói

Társaság
nyitott
pozícióira
jelentkező természetes személyek
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informatikai ismeretek, fényképes
önéletrajz esetén az érintettek
képmása

7.

8.

Hire-One
Személyzeti
Tanácsadó Kft.

OTP Bank Nyrt.

2800
Tatabánya,
Május 1
21/B.

út

1051 Budapest,
Nádor u. 16.

adatkezelő

munkaerő-közvetítéssel
kapcsolatos szolgáltatásnyújtás

Érintettek önéletrajzában szereplő
valamennyi személyes adat, így
különösen az érintett neve,
telefonszáma,
e-mail
címe,
lakcíme, végzettségre vonatkozó
információk, szakmai tapasztalatot
érintő adatok, nyelvismerete,
informatikai ismeretek, fényképes
önéletrajz esetén az érintettek
képmása

Társaság
nyitott
pozícióira
jelentkező természetes személyek

bankszámlavezetéssel kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása

Érintettek
neve,
bankszámlaszáma,
érintetteket
megillető, részükre aktuálisan
fizetendő
bér/megbízási
díj
összege

Társaság
munkavállalói,
magánszemély megbízottjai és
egyéni vállalkozóként szerződő
tanácsadói

Érintett neve, születési helye és
ideje, anyja születési neve, lakcíme
vagy tartózkodási helyének címe,
állampolgársága,
azonosító
okmány típusa és száma, és
magyar
állampolgár
érintett
esetén a lakcímkártya száma

adatkezelő
céges bankkártya-szolgáltatás

9.

BUDLEGAL
ÜGYVÉDI
TÁRSULÁS

1094 Budapest,
Ferenc
körút
25. III/8.

adatkezelő

cégügyekkel
kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása
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jogi

Ügyvezető neve, születési neve,
anyja neve, adóazonosító jele,
lakcíme, születési helye és ideje,
személyazonosító igazolványának
száma, személyi azonosító jele,
lakcímet
igazoló
hatósági
igazolványának száma, e-mail

Társaság céges bankkártyát igénylő
munkavállalói
Társaság által megbízási szerződés
alapján
foglalkoztatott
magánszemély tanácsadók, akik
céges bankkártyát igényelnek
Társasággal szerződést kötő egyéni
vállalkozó tanácsadók, akik céges
bankkártyát igényelnek

Társaság ügyvezetője, cégvezetője
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címe, telefonszáma
Cégvezető neve, születési neve,
anyja neve, adóazonosító jele,
lakcíme, születési helye és ideje,
személyazonosító igazolványának
száma, személyi azonosító jele,
lakcímet
igazoló
hatósági
igazolványának száma, e-mail
címe, telefonszáma

SQUARRA
&
Partners
Ügyvédi Iroda

1016 Budapest,
Avar u. 8.

11.

Microsoft
Corporation

One Microsoft
Way, Redmond
WA,
98052,
Amerikai
Egyesült
Államok

12.

Dropbox
International
Unlimited
Company

5 Hatch Street
Upper,
Saint
Peter's, Dublin,
Írország

Zoho
Corporation

Estancia
IT
Park, Plot no.
140, 151, GST
Road,
Vallancheri,
Chengalpattu
District - 603

10.

13.

adatkezelő

általános jellegű, illetve a Társaság
által elvállalt projektfeladatok
ellátásához
kapcsolódó
jogi
szolgáltatások nyújtása

Érintetteknek az elvállalt, jogi
szolgáltatás nyújtására irányuló
megbízási
feladatok
szerződésszerű
teljesítéséhez
szükséges személyes adatai (az
adatok pontos köre minden
esetben az adott megbízási feladat
tárgya alapján határozható meg)

adatfeldolgozó

a Társaság által használt Microsoft
termékek,
illetve
felhőszolgáltatások használatának
biztosítása a Társaság részére

Társaság
által
elektronikus
formátumban kezelt valamennyi
személyes adat

a
Társaság
adatkezelési
tevékenységével
érintett
valamennyi személy, akinek az
adatait a Társaság elektronikus
formátumban kezeli és tárolja

adatfeldolgozó

felhőalapú
tárhelyszolgáltatás
nyújtása (Dropbox)

Társaság
által
elektronikus
formátumban kezelt valamennyi
személyes adat

a
Társaság
adatkezelési
tevékenységével
érintett
valamennyi személy, akinek az
adatait a Társaság elektronikus
formátumban kezeli és tárolja

adatfeldolgozó

felhőalapú
szolgáltatások
CRM)

Megbízók
és
beszállítók
kapcsolattartóinak neve, e-mail
címe, telefonszáma

Társasággal
szerződést
kötő
megbízók
és
beszállítók
kapcsolattartói

informatikai
nyújtása (Zoho
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Azok az érintettek, akiknek a
személyes
adataihoz
való
hozzáférés,
illetve
azok
megismerése és kezelése az
elvállalt, jogi szolgáltatás nyújtására
irányuló
megbízási
feladatok
szerződésszerű
teljesítéséhez
szükséges
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202, Chennai,
India

14.

Társaságot
projektfeladatok
ellátásával
megbízó
vállalkozások

minden esetben
a
megbízóval
kötött
szerződésben
kerül
meghatározásra

15.

Társaságot
munkaerőközvetítési
feladatok
ellátásával
megbízó
vállalkozások

minden esetben
a
megbízóval
kötött
szerződésben
kerül
meghatározásra

adatkezelő

Társaság
különböző
projektfeladatok ellátásával való
megbízása a Társasággal kötött
szerződés alapján

Érintett tanácsadó neve, e-mail
címe,
mobiltelefonszáma,
tanácsadói profilban szereplő
adatok
(képzettség,
szakmai
tapasztalat, tanácsadóként elért
eredmények,
képességek,
erősségek,
munkavállaló
közreműködésével
lefolytatott
tanácsadói projektekre vonatkozó
információk, fénykép), valamint a
megbízási feladathoz kapcsolódó
teljesítési igazolásban feltüntetett
személyes adatok

Társaság tanácsadó munkakörben
foglalkoztatott
munkavállalói,
magánszemély megbízottjai, egyéni
vállalkozóként működő megbízott
tanácsadók,
Társasággal
megbízottként szerződő partnerek
által kijelölt tanácsadók, akik az
adott megbízó által meghatározott
projektfeladat
teljesítésében
közreműködnek

adatkezelő

munkaerő-közvetítési tevékenység
végzése a Társasággal kötött
szerződés alapján

Munkaerő-közvetítéssel érintett
tanácsadók önéletrajzában vagy
szakmai profiljában szereplő
adatok,
illetve
az
érintett
telefonszáma és e-mail címe

Társasággal kapcsolatban álló
tanácsadók, akiket a munkaerőközvetítés érint

Társaság munkavállalói
Társasággal
megbízási
tanácsadók
16.

iPixel Kft.

1047 Budapest,
Sörétgyár u. 2.

adatfeldolgozó

Társaság
által
megrendelt
névjegykártyák
legyártása
és
leszállítása

Érintettek neve, telefonszáma, email címe

magánszemélyként
szerződést
kötő

Társaság nem természetes személy
megbízottjai által kijelölt tanácsadó
személyek
Egyéni vállalkozóként a Társasággal
szerződő tanácsadók
Azok a magánszemélyek, akik
önállóan eljáró tanácsadóként vagy
egy
tanácsadással
foglalkozó
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szervezet közreműködőjeként egy
jövőbeli potenciális együttműködés
érdekében kapcsolatba kerülnek a
Társasággal azt megelőzően, hogy a
Társasággal megbízási szerződést
kötnének
Társaság tanácsadó munkakörben
foglalkoztatott munkavállalói

17.

Assessment
Systems
Hungary Kft.

1074 Budapest,
Dohány utca 1214.

adatfeldolgozó

Társaság
által
megrendelt
személyiségtesztek elvégzése

Érintettek neve, e-mail címe, az
érintettek
által
kitöltött
személyiségtesztben
szereplő
adatok,
a
személyiségteszt
eredménye

Társasággal
megbízási
tanácsadók

magánszemélyként
szerződést
kötő

Társaság nem természetes személy
megbízottjai által kijelölt tanácsadó
személyek
Egyéni vállalkozóként a Társasággal
szerződő tanácsadók

18.

Intergest
Hungaria Kft.

1024 Budapest,
Lövőház utca
30.

adatfeldolgozó

Társaság által bérelt irodaépületbe
való
bejutáshoz
szükséges
belépőkártyák biztosítása

Érintettek neve, lakcíme, anyja
neve, születési helye és ideje

Társaság munkavállalói
Társaság ügyvezetője
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Érv. kezdete
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A módosítás rövid leírása
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2
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Erőss Andrea

Frank László

Táblázat 1. és 4. sorai: változás az adatfeldolgozó nevében és címében.
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