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GDPR 30. Cikk szerinti Adatkezelési Nyilvántartás 

Adatkezelő adatai 
név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 

Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei: 
név: Murányi Sándor 

fejlesztési, ügyviteli vezető és megfelelési tanácsadó 
e-mail: muranyi.sandor@dvgzrt.hu 
telefonszám: 06 25 551 406 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetőségei: 

név: Dr. Klein Tamás 
e-mail: adatvedelem@dvgzrt.hu 

telefonszám: 06 25 551 406 

Kezelt személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés Adatkezelés időtartama (törlésrc előirányzott Közös Címzettek ismert 
jogalapja határidők) adatkezelő, kategóriái 

képviselőjének 
és adatvédelmi 
tisztviselőjének 
megnevezése és 
elérhetősége 
ha van ilyen) 
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3. Természetes személy neve, lakcíme, születési 

helye és ideje, anyja neve, felhasználási helye, 
telefonszáma, emailcíme. 

.Jogi személy képviseletében eljáró természetes 
személy neve. 

Távhőszolgáltatás ellátásához 
szükséges közszolgáltatási szerződés 
megkötése, teljesítése, 
kapcsolattartás. 

- 

GDPR 6. Cikk (1) 
bekezdés (b) és (c) 
pont 

Tszt 37. § (1)-(2) 
bekezdés 

157/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet 3. 

A szerződés megszűnését követő általános 
elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.). 

A Számviteli tv. alapján a bizonylat kiállítása és 
megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az 
adatkezelés időtartama az szerződés 
megszűnését kővető 8 (nyolc) év (Számviteli tv. 
169. § (2) bek.). 

nincs nincs 
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melléklet 9. pont Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az 
adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát 
az adott bizonylaton alapuló bevallás évének 
végétől számított 5 (öt) évig (Art. 47. § (1) bek., 
164. § (1) bek.) 

4. Természetes személy neve, lakcíme, születési 
helye és ideje, anyja neve, felhasználási helye, 
telefonszáma, emailcíme. 

Jogi személy képviseletében eljáró természetes 
személy neve. 

Adatkezelő fenti jogviszonyokból 
származó igényei érvényesítése 
(kintlévőségek kezelése, 
behajtása, egyéb igények 
érvényesítése) 

GDPR. 6. Cikk (1) 
bekezdés (f) pontja 

A szerződés megszűnését vagy amennyiben 
igényérvényesítésre került sor az Adatkezelő által 
vagy vele szemben az Érintett kapcsán, akkor 
igényérvényesítés jogerős elbírálását köviető 

általános elévülési idő 5 (öt) év) lejártáig (Ptk. 
6:22. § (1) bek.). 

nincs nincs 

5. Természetes személy neve, lakcíme, születési 
helye és ideje, anyja neve, felhasználási helye, 
telefonszáma, emailcíme. 

Jogi személy képviseletében eljáró természetes 
személy neve. 

Ügyfél megkeresésének rögzítése, 
kapcsolattartás; 
bejelentések, üzenetek kezelése, 
válaszok küldése, egyéni 
ügyféligények kielégítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (b) pontja 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (a) pontja 

A szerződés megszűnését követő általános 
elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.), de a 
kapcsolati adatok tekintetében legfeljebb a 
hozzájárulás visszavonásáig 

A hangfelvétel rögzítésétől számított 5 (öt) év 
(Ptk. 6:22. § (1) bek.) 

nincs nincs 

6. Természetes személy neve, lakcíme, születési 
helye és ideje, anyja neve, felhasználási helye, 
telefonszáma, emailcíme. 

Jogi személy képviseletében eljáró természetes 
személ neve. 

Panasz elbírálása, nyilvántartása GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (c) pontja 

A panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott 
válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) 
bekezdése alapján 5 (öt) évig kell megőrizni. 

nincs nincsÍ 

ÁL, IL 
7.

Partnerek 

Feliratkozó személy 
- teljes neve , 
- email címe 

14. életévét be nem töltött gyermek esetén 
- szülője, törvényes képviselője neve, email 

címe. 

Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, 
népszerűsítő elektronikus úton 
küldött hírlevél küldése. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (a) pontja 

A hozzájárulás visszavonásáig. Nincs Nincs 

. 
Magánszemély vagy a nem 
magánszemély (de Érintett által 
képviselt, tulajdonolt, vagy 
ténylegesen tulajdonolt cég) Érintett 
által megkötött, az Adatkezelő által 
vagy a részére nyújtott szolgáltatásra 
irányuló szerződés tekintetében 

GDPR 6. Cikk (1) 
bekezdés (b) pont 

lir -
A szerződés megszűnését követő általános 
elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bek.). 

A Számviteli tv. alapján a bizonylat kiállítása és 
megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az 
adatkezelés időtartama az szerződés 
megszűnését követő 8 (nyolc) év (Számviteli tv. 

Nincs Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 
önkormányzata 
(Társaság alapítója) 

Természetes személy neve, címe, adószáma, 
adózási státusz, vállalkozói igazolvány száma, 
őstermelői igazolvány száma (amelyik 
alkalmazandó), telefonszáma vagy emailcíme 
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kapcsolattartás, számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

169. § (2) bek.). 

Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az 
adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát 
az adott bizonylaton alapuló bevallás évének 
végétől számított 5 (öt) évig (Art. 47. § (1) bek., 
164. § (1) bek.) 

9. Természetes személy neve, címe, telefonszáma, 
adószáma, adózási státusz, vállalkozói 
igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma 
(amelyik alkalmazandó) 

Adatkezelő fenti jogviszonyokból 
származó igényei érvényesítése 
(kintlévőségek kezelése, 
behajtása, egyéb igények 
érvényesítése) 

GDPR. 6. Cikk (1) 
bekezdés (f) pontja 

A szerződés megszűnését vagy amennyiben 
igényérvényesítésre került az Adatkezelő által 
vagy vele szemben az Érintett kapcsán, akkor 
igényérvényesítés jogerős elbírálását követő 
általános elévülési idő 5 (öt) év) lejártáig (Ptk. 
6:22. § (1) bek.). 

Nincs Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
önkormányzata 
(Társaság alapítója) 

10. Természetes személy neve, címe, telefonszáma, 
adószáma, adózási státusz, vállalkozói 
igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma 
(amelyik alkalmazandó) 

Magánszemély vagy a nem 
magánszemély (de Érintett által 
képviselt, tulajdonolt, vagy 
ténylegesen tulajdonolt cég) Érintett 
által az Adatkezelő részére nyújtandó 
bármilyen szolgáltatásra vonatkozó 
ajánlat, ezzel kapcsolatosan benyújtott 
dokumentáció megőrzése. 

GDPR. 6. Cikk (1) 
bekezdés (c) pontja 

A beszerzési eljárás lezárulásától, illetve a 
szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) év a Kbt 
46. §. (2) bekezdése, illetve az Adatkezelőre 
irányadó beszerzési szabályzat előírásai szerint. 

Közbeszerzési jogorvoslati eljárás esetén a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
megtámadására nyitva álló határidő elteltéig, 
közigazgatási per esetén a közigazgatási per 
jogerős befejezéséig, de legalább 5 (öt) évig kell 
megőrizni. 

nincs Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
önkormányzata 
(Társaság alapítója) 

1 1 . 

12. 

Természetes személy neve, telefonszáma 

Pályázó, megbízottiviszony létesítése érdekében 

kezelt személyes adatai 

Magánszemély vagy, a nein 
magánszemély (de Érintett által 
képviselt, tulajdonolt, vagy 
ténylegesen tulajdonolt cég) Érintett 
által megkötni kívánt szerződés 
céljából az Érintettel kapcsolattartás. 

Pályázat elbírálása, jogviszony , , 
letesitese 

GDPR. 6. Cikk (1) 
bekezdés (b) pontja 

GDPR 6. cikk m 
bekezdés (b) pontja 

A szerződéskötés előkészítésének lezárulását 
kővető 1 (egy) évig. 

Szerződéskötés elmaradása esetén az erre 
vonatkozó végső döntés meghozatalát követő 
30 (harminc) napig; míg a megbízotti jogviszony 
létesítésére irányuló szerződéskötés esetén az 
alábbi pont szerint, az ott meghatározott ideig. 

Nincs 

Nincs 

Nincs 

Nincs 

13, A Megbízott társadalombiztosítási 
jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről 

vagy a nyugellátás megállapítása során 
figyelembevételre kerülő keresetről, 
jövedelemről adatot tartalmazó iratokban 
szereplő személyes adatok. 

Magánszemélyekkel fennálló 
megbízotti jogviszony fenntartása, 
megbízási díj fizetése. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (b) pontja 

Tny. 99/A.§ (1) bekezdése szerint a biztosítottra 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérését 
követő 5 (öt) év, illetve a Számv.tv. 169. §-a 
szerinti 8 (nyolc) év, amennyiben az utóbbi a 
hosszabb. 

Nincs Nincs 
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14. Pályázó, munkaviszony létesítése érdekében 

kezelt személyes adatai 

Pályázat elbírálása, jogviszony 
létesítése 

GDPR., 6. Cikk (I) 
bekezdes (b) pontja 

Szerződéskötés elmaradása esetén az erre 
vonatkozó végső döntés meghozatalát követő 
30 (harminc) napig; míg a munkaviszony 
létesítésére irányuló szerződéskötés esetén az 
alábbi pont szerint, az ott meghatározott ideig, 

nincs 

, 

nincs 

15. ,‘ Munkavállaló társadalombiztosítási 
- 

Magánszemélyekkel fennálló GDPR. 6. Cikk (1) A Munkavállaló társadalombiztosítási nincs Vonatkozó jogszabályok 
jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről 
vagy a nyugellátás megállapítása során 
Figyelembevételre kerülő keresetről, 
jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi 
iratokban szereplő személyes adatok, egyéb 
inunkaviszonnyal összefüggő személyes adat. 

munkaviszony fenntartása, 

bérszámfejtés. 

bekezdés (b) pontja jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről 

vagy a nyugellátás megállapítása során 
figyelembevételre kerülő keresetről, 
jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi 
iratokban szereplő személyes adatok 
tekintetében a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
99/A.5 (1) bekezdése szerint a biztosítottra 

előírásai szerinti körben 
az illetékes adóhatóság 
(NA'V), a Központi 
Statisztikai Hivatal 

(KSH), és a jogszabály 
által meghatározott egyéb 
hatóságok és harmadik 
felek: 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérését 
követő 5 (öt) év, illetve a Számv.tv. 169. §-a 
szerinti 8 (nyolc) év, amennyiben az utóbbi a 
hosszabb. A munkaviszonnyal kapcsolatosan a 
Munkáltató elszámolásának alapját képező egyéb 
személyes adatok tekintetében a Számv.tv. 169. 
§-a szerinti 8 (nyolc) év, egyéb adatok 
tekintetében a munkaviszony megszűnését 

követően az Mt 286. § (1) bekezdése szerinti 3 
(három) éves elévülési idő lejártáig. 

1 6. A bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított 
hatósági bizonyítványban szereplő adatok 

Büntetlen előélet megállapítása GDPR. 6. Cikk (1) 
bekezdés (c) pontja 

Amennyiben ilyen adatot kezel a munkaviszony 
létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy 

Nincs 

- munkaviszony létesítése esetén - annak 
megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli az 
Mt. 44/A. 5(7) bekezdése alapján. 

17. A munkaviszonnyal kapcsolatosan egyéb 
módon, nem hozzájárulás alapján kezelt 
személ es adatok 

Magánszemélyekkel fennálló 
munkajogviszony 

c ; DPR 6. Cikk (I) 
bekezdés (c) pont 

a Számv.tv. 169. §-a szerinti 8 év Nincs 

18. Adatkezelő részére benyújtott közérdekű 

adatigénylésben megadott személyes adatok 
Közérdekű adatigénylések elbírálása, 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés (c) pontja, 
Info.tv. 28. 5(2) 

Az Info.tv. 29. § (1a) bekezdésében 
meghatározott egyéves idő elteltéig, illetve a 

- közérdekű adatigényléssel kapcsolatos költségek 

Nincs 
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bekezdése. megfizetéséig (amelyik hosszabb) (Info.tv. 28. 55 
(2) bek.). 

Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy a jelen szabályzat hatálybalépésének időpontjában harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot. 

Adatkezelés biztonsága érdekében a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása az Adatkezelő Adatkezelési és 
Adatvédelmi Szabályzatában található. 


