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A1

Firgi Zsolt E.V.

Kamerarendsz
er
üzemeltetése

Az adatfeldolgozó az
érintettekről
készült
felvételeket tartalmazó
hardver elemeket kezeli
a megfelelő működés
céljából.

A szerződés
időtartama
alatt

Érintettekről
készült
kameraképek, az érintett
képmása

Probléma esetén az adatfeldolgozó bizonyos
beavatkozásokat végez az eszközökön. Betekintési
joga nincs. Szükség esetén duplikálhatja az anyagot
az adatkezelő részére. Adattároló csere esetén nem
viheti el az eredeti adattárolót.

A2

R314
Kft.

IT üzemeltetés

az adatfeldolgozó az
érintettekkel kapcsolatos
informatikai eszközökön
található adattartalmak
biztonsági mentése, az
informatikai
rendszer
üzemeléséről
való
gondoskodás,
a
keletkező
hibák
elhárítása

A szerződés
időtartama
alatt

Az
érintettek
által
használt
informatikai
eszközökön
és
a
szerveren
található
adattartalom összessége

az érintettek személyi számítógépein található
adattartalmak biztonsági mentése, az adatok
folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása
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A3

Bács-Kiskun Megyei
Kórház
Szegedi
Tudományegyetem
Általános
Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza,
Megyei Foglalkozás
egészségügyi
Szakellátó
és
Alapszolgáltató
Helye, Terápia Bt.

üzemorvos

a DTkH Nonprofit Kft.
adatkezelő
munkavállalóinak
jogszabály által előírt
foglalkozás egészségügyi
vizsgálata

a szerződés
életben léte
alatt

a
munkavállaló
egészségügyi állapotára
vonatkozó adatok

a jogszabály által előírt, a munkavállaló adott
munkakör
betöltésére
való
alkalmasságával
kapcsolatos
vizsgálatok
elvégzése,
előírt
dokumentálása, adatkezelő felé az alkalmasság
tényének és idejének jelzése

A4

Dr. Túri József

üzemorvos

a DTkH Nonprofit Kft.
adatkezelő
munkavállalóinak
jogszabály által előírt
foglalkozás egészségügyi
vizsgálata

a szerződés
életben léte
alatt

a
munkavállaló
egészségügyi állapotára
vonatkozó adatok

a jogszabály által előírt, a munkavállaló adott
munkakör
betöltésére
való
alkalmasságával
kapcsolatos
vizsgálatok
elvégzése,
előírt
dokumentálása, adatkezelő felé az alkalmasság
tényének és idejének jelzése
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A5

Terápia Bt.

üzemorvos

a DTkH Nonprofit Kft.
adatkezelő
munkavállalóinak
jogszabály által előírt
foglalkozás egészségügyi
vizsgálata

a szerződés
életben léte
alatt

a
munkavállaló
egészségügyi állapotára
vonatkozó adatok

a jogszabály által előírt, a munkavállaló adott
munkakör
betöltésére
való
alkalmasságával
kapcsolatos
vizsgálatok
elvégzése,
előírt
dokumentálása, adatkezelő felé az alkalmasság
tényének és idejének jelzése

A6

PRBSoft
Szoftverfejlesztő,
Adatfeldolgozó és
Szolgáltató Kft.

HIRA rendszer
üzemeltetésév
el kapcsolatos
support
tevékenység

a support tevékenység
során
a
rendszer
működésének
támogatása,
hibák
elhárítása

a szerződés
életben léte
alatt

A rendszerben kezelt
tevékenységek mentén
keletkező
személyes
adatok összessége.

a support tevékenység biztosításához szükséges
mértékben a HIRA rendszer működtetéséről való
gondoskodás

A7

Servantes Szoftver
Kft.

Servantesrend
szer
üzemeltetésév
el kapcsolatos
support
tevékenység

a support tevékenység
során
a
rendszer
működésének
támogatása,
hibák
elhárítása

a szerződés
életben léte
alatt

A rendszerben kezelt
tevékenységek mentén
keletkező
személyes
adatok összessége.

a support tevékenység biztosításához szükséges
mértékben a Servantes rendszer működtetéséről
való gondoskodás
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A8

Cedit 2000 Kft.

Tűzés
munkabiztons
ági
szolgáltatás

Az
érintettek
–
munkavállalók - tűz- és
munkabiztonsági
oktatásokon
való
részvételére vonatkozó
jegyzőkönyv elkészítése,
illetve munkabalesetek
kivizsgálásának
dokumentálása.

a szerződés
időtartama
alatt

Az
érintettek
–
munkavállalók
személyes
adatai,
oktatási
jegyzőkönyv
elkészítéséhez,
illetve
munkabaleset
kivizsgálásához
szükséges
adatok
összessége.

Oktatások
dokumentálása,
munkabalesetek
kivizsgálása, nyilvántartásba vételének ellenőrzése,
balesetek kiváltó okainak feltárása, elemzése, a
szükséges intézkedések megtétele.

A9

„HÉREGI és TÁRSA”
Biztonságtechnikai
és
Gazdasági
Kereskedelmi
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Munkavállalók
nál
bekövetkezett
úti
baleset
kivizsgálása

Az
érintettekre
vonatkozó
munkabalesetek
kivizsgálásának
dokumentálása.

a szerződés
időtartama
alatt

Az
érintettek
–
munkavállalók
személyes
adatai,
munkabaleset
kivizsgálásához
szükséges
adatok
összessége.

Balesetek kiváltó okainak feltárása, elemzése, a
szükséges intézkedések megtétele.
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A7

Servantes Szoftver
Kft.

Servantes XL
bér szoftver
üzemeltetés

az
adatkezelő
munkavállalóinak
jogszabály által előírt
személyes
adatai
nyilvántartása

a szerződés
életben léte
alatt

adatkezelő
munkavállalója és annak
hozzátartozója
munkajogviszonnyal
összefüggésben kezelt
személyes adatai

adatkezelő
munkavállalói
munkaviszonyával
kapcsolatos adatkezelés support tevékenysége, a
felmerülő hibák javítása

A10

HelloVoip Kft.

Ügyfélszolgála
tra
érkező
hívások
hangrögzítése

Az ügyfélszolgálat és az
érintettek
közötti
telefonos
kommunikációt
hangfelvétellel rögzíteni
kell, a fogyasztóvédelmi
törvény
betartása
érdekében.

A szerződés
időtartama
alatt

Ügyfelek
személyes
adatai
valamint
kapcsolattartási adatai

a support tevékenység biztosításához szükséges
mértékben, a telefonhívások rögzítésére fenntartott
rendszer működéséről való gondoskodás
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A11

AlbaSys
Informatikai Kft.

Számlakészítő
mérlegprogra
m

a support tevékenység
során
a
rendszer
működésének
támogatása,
hibák
elhárítása

a szerződés
életben léte
alatt

a rendszerben kezelt
tevékenységek mentén
keletkező
személyes
adatok összessége

a support tevékenység biztosításához szükséges
mértékben
a
mérlegprogram
rendszer
működtetéséről való gondoskodás

A12

Gyömrői
TÜF
Nonprofit
Kft.,
Szecsőért Nonprofit
Kft.,
KÖVÁL
Nonprofit Zrt.

Hulladékgyűjt
és, szállítás és
kezelés,
valamint
ügyfélszolgála
ti tevékenység

Az adatfeldolgozó az
érintettekkel kapcsolatos
személyes
adatok
kezelése
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe
tartozó tevékenységek
elvégzése céljából.

A szerződés
időtartama
alatt,
a
szerződésbe
n
meghatároz
ott
időtartamba
n
és
időpontokba
n

Ügyfelek
személyes
adatai
valamint
kapcsolattartási adatai

Hulladékgazdálkodási
és
Ügyfélszolgálati
tevékenység, panaszok kivizsgálása, lomtalanítás
sikeres lebonyolítása céljából szükséges személyes
adatok ismerete.
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