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Tájékoztató munkavállalók személyes adatainak kezeléséről 

A Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Plébánia (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 6, „Plébánia”) az 

alábbiakban tájékoztatja a foglalkoztatásával kapcsolatos személyes adatai kezeléséről: 

1 Adatkezelési tevékenységek 

A Plébánia az Ön személyes adatait a vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése céljából kezeli többek 

között a munkavállaló bejelentését, bérének számfejtését, rá vonatkozó bevallások benyújtását, kilépésével 

kapcsolatos elszámolásban és dokumentumokban szereplő adatait, a jelenlétére és távollétére vonatkozó 

adatokat, valamint a munkába járással kapcsolatos költségtérítésre vonatkozó személyes adatokat kezeli. 

A Plébánia a személyes adatait az Önnel megkötésre került szerződés teljesítése céljából kezeli a 

munkaszerződését, a munkabére átutalásához szükséges adatokat. 

A Plébánia jogos érdeke, hogy az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint a selejtezés 

és leltározás elvégzése során az Ön adatait kezelje.  

A Plébánia a hozzájárulása esetén kezeli az Ön képmását, ami a fényképeken, illetve videofelvételeken 

szerepel. Az egyes adatkezelési tevékenységekhez a hozzájárulását a jelen dokumentum 4. pontjában 

adhatja meg.  

Az egyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatót jelen dokumentum 1. sz. Melléklete 

tartalmazza. A Plébánia a maradandó értékű iratokat közérdekű archiválás céljából a Plébánia levéltárába 

helyezi. Az adatkezelés jogalapja közérdek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja. 

2 Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai 

A Plébánia az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy 

hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

A Plébánia szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt 

további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Plébánia a késedelem 

okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Plébániánál az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja, az 

érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban a Plébánia adatvédelmi tisztviselőjéhez a Marczali Ügyvédi 

Irodához fordulhat az adatvedelem@puspokseg.hu. e-mail címen: 

2.1. Hozzájárulás visszavonásához való jog 

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. 

2.2. Hozzáféréshez való jog 

Tájékoztatást kérhet a Plébániától a személyes adatai kezelése tekintetében. A Plébánia a kezelt 

személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben erre irányuló kérést nyújt 

be.  

2.3. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult a Plébániától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan 

személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.  

2.4. Törléshez való jog 

Kérése esetén a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha 

az adatkezelés a 

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Plébániare alkalmazandó jogi kötelezettség 

teljesítése céljából,  

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,  
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(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 

komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg  

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha  

(i) a Plébániának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte 

vagy kezelte,  

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  

(iii) a Plébánia a személyes adatait jogellenesen kezelte,  

(iv) a Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

2.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

A Plébánia korlátozza az adatkezelést, amennyiben  

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,  

(ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,  

(iii) a Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok 

korlátozását igényli, vagy  

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 

2.6. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes 

adatok kezelése a Plébánia vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

2.7. Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheti, hogy a Plébánia a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló 

adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt 

személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja. 

3 Jogsértés esetén tehető lépések 

3.1. Ha úgy gondolja, hogy a Plébánia megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a 

Plébániához az adatvedelem@puspokseg.hu e-mail címen fordulhat. 

3.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési 

cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, 

honlap címe: naih.hu). 

3.3. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme 

érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve 

a Plébánia székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. 
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4 Hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás 

A Plébánia a hozzájárulása esetén kezeli az Ön képmását, ami a fényképeken, illetve videofelvételeken 

szerepel. Kérem, hogy az alábbi adatkezelési tevékenységek tekintetében válassza ki, hogy hozzájárul-e az 

adott adatkezeléshez: 

4.1. Fényképek és videofelvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés 

A Plébánia a munkavállalók személyes adatait (képmását) rendezvények dokumentálása, a 

Plébánia eseményeinek, történetének dokumentálása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az 

Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Plébánia a személyes adatait a 

fényképet, videófelvételt készítő vállalkozó részére adja át és a képmását határozatlan ideig kezeli. 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

4.2. Fényképek és videofelvétel felhasználásával kapcsolatos adatkezelés 

A Plébánia a munkavállalók személyes adatait (képmását) a Plébánia eseményeinek, történetének 

nyilvánosságra hozatala, a Plébánia tevékenységének nyilvánossággal való megismertetése 

céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pont). A Plébánia a személyes adatait a nyilvánosságra hozatalt követő 3. év végéig kezeli. 

Adatkezelési tevékenység Hozzájárulok Nem járulok hozzá 

A személyes adatokat a Plébánia a honlapján 

nyilvánosságra hozza 

  

A személyes adatokat a Plébánia a katolikus sajtó 

részére átadja 

  

A személyes adatokat a Plébánia a kiadványaiban 

megjelentesse 

  

A személyes adatokat a Plébánia a közszolgálati 

televízióban megjelentesse 

  

5 Nyilatkozat 

Név: ______________________________________________________ 

Lakcím: ______________________________________________________ 

Születési hely és idő: ______________________________________________________ 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem. 

Kelt: Hatvan, 2023. január 1.  

 _____________________________ 

Név: 
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1. sz. Melléklet 

Adatkezelési tevékenységekre vonatkozó részletes tájékoztatás 

A Plébánia a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi részletes tájékoztatást nyújtja: 

Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Jogos érdek 

Személyes adatok 

forrása / 

Személyes adatok 

kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek 

kategóriái 

Adatkezelés 

időtartama 

Munkaviszony 

létesítése 

Jogviszony fennállása 

alatt szerződés 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés b) 

pont, szerződés 

megszűnését követően 

jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

- 

Munkavállaló / 

Munkaviszony, 

megbízási jogviszony 

létesítéséhez 

szükséges személyes 

adatok 

Szerződés előkészítéséhez 

szükséges a személyes 

adatok megadása / 

Munkaviszony nem jön 

létre 

Váci Egyházmegye 

Adott munkavállalóra 

irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését 

követő 5 év, de legalább 8 

év, nyugdíjas munkavállaló 

esetén 8 év 

Munkavállaló 

bejelentése 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

- 

Munkavállaló / 

Munkavállaló 

bejelentéséhez 

szükséges személyes 

adatok 

Jogviszony jogszerű 

létesítéséhez szükséges a 

személyes adatok 

megadása / Munkaviszony 

jogszerűtlenül nem kerül 

az adóhatóság felé 

bejelentésre, nyugdíj 

megállapítás 

szempontjából releváns 

szolgálati idő nem indul a 

bejelentés hiányában, a 

Plébánia a bejelentési 

kötelezettségét nem tudja 

teljesíteni 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, Váci 

Egyházmegye 

Adott munkavállalóra 

irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését 

követő 5 év, de legalább 8 

év, nyugdíjas munkavállaló 

esetén 8 év 
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Jogos érdek 

Személyes adatok 

forrása / 

Személyes adatok 

kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek 

kategóriái 

Adatkezelés 

időtartama 

Munkabér számfejtése 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

- 

Plébánia / 

Bérszámfejtéshez 

szükséges személyes 

adatok 

- 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, Váci 

Egyházmegye 

Adott munkavállalóra 

irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését 

követő 5 év, de legalább 8 

év, nyugdíjas munkavállaló 

esetén 8 év 

Munkavállalói adatok 

kezelése a 

foglalkoztatással 

kapcsolatos bevallások 

céljából 

- 

Plébánia / 

Foglalkoztatással 

kapcsolatos 

bevallások 

benyújtásához 

szükséges személyes 

adatok 

- 

Munkavállalói adatok 

kezelése kilépéssel 

kapcsolatos 

dokumentum 

elkészítése és 

elszámolás céljából 

- 

Plébánia / Kilépéssel 

és elszámolással 

kapcsolatos 

személyes adatok 

- 

Munkavállalóval való 

kapcsolattartás 

Jogos érdeken alapuló 

adatkezelés — Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés f) 

pont 

Szükség esetén 

munkaidőn kívül is 

kapcsolatba tudjon 

lépni 

munkavállalójával 

Munkavállaló / Név, 

telefonszám, e-mail 

cím 

- 
Nem kerül sor 

adatközlésre 

Jogviszony megszűnését 

követő hónap utolsó napja 
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Jogos érdek 

Személyes adatok 

forrása / 

Személyes adatok 

kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek 

kategóriái 

Adatkezelés 

időtartama 

Szakmai végzettség 

fennállásának 

bizonyítása 

Plébánia jogos 

érdeke, hogy 

meggyőződjön arról, 

hogy kizárólag 

hozzáértő személyek 

végeznek szakmai 

munkát a Plébánia 

részére, ezzel 

biztosítva a 

jogszabályoknak 

való megfelelést 

Munkavállaló / 

Szakmai végzettséget 

igazoló 

bizonyítványon 

szereplő személyes 

adatok 

- - 
Jogviszony megszűnését 

követő hónap utolsó napja 

E-mail cím és e-mail 

fiók biztosítása 

munkavégzéshez 

Szerződés teljesítésén 

alapuló adatkezelés — 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont 

- 

Plébánia az e-mail 

címben szereplő 

személyes adatok 

tekintetében, az e-

mail feladója az e-

mail fiókban 

található személyes 

adatok tekintetében 

/ Név, e-mail cím, e-

mail fiókban 

szereplő személyes 

adatok 

- 

Rendszergazdai 

feladatokat ellátó 

szolgáltató 

Jogviszony megszűnése 

Munkavállalói 

munkakör betöltéséhez 

szükséges feltételek 

ellenőrzése a hatósági 

erkölcsi bizonyítvány 

bekérésével 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

- 

Munkavállaló / 

Hatósági erkölcsi 

bizonyítványban 

szereplő adatok 

Személyes adatok 

megadása a jogviszony 

létesítéséhez kötelező / 

Jogviszony létesítésére 

nem kerül sor 

Nem kerül sor 

adatközlésre 

Az alkalmazás vagy 

megbízás, megszűnése 

vagy megszüntetése 
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Jogos érdek 

Személyes adatok 

forrása / 

Személyes adatok 

kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek 

kategóriái 

Adatkezelés 

időtartama 

Tűz-, munka- és 

balesetvédelmi 

oktatáson részt vett 

munkavállaló 

nyilvántartása 

- 

Munkavállaló / 

Munkavállaló neve, 

aláírása, oktató neve, 

aláírása, oktatás 

helyszíne, időpontja, 

oktatás tematikája 

Az adatszolgáltatás 

jogszabály alapján kötelező 

/ Munkavállaló a szerződés 

alapján fennálló 

kötelezettségét nem 

teljesíti, szerződésszegés 

jogkövetkezményeit 

alkalmazhatja a Plébánia 

Munkavédelmi 

tanácsadó 

Az oktatás megtartásától 

számított 10 év 

Munkavállaló által 

igénybe vehető 

adókedvezmények 

biztosítása 

- 

Munkavállaló vagy / 

Adókedvezmény 

igénybevételéhez 

szükséges személyes 

adatok 

Adókedvezményt nem 

tudja igénybe venni a 

naptári év során 

Váci Egyházmegye 
Igénybevételtől számított 

8. év vége 

Selejtezés elvégzésének 

igazolása 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

- 

Munkavállaló / A 

selejtezési 

okmányokban 

szereplő személyes 

adatok 

- 

Nem kerül sor 

adatközlésre 
8 év 

Leltár elkészítésének 

igazolása 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

 

Munkavállaló / A 

leltározási 

dokumentumokban 

szereplő személyes 

adatok 

- 
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Jogos érdek 

Személyes adatok 

forrása / 

Személyes adatok 

kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek 

kategóriái 

Adatkezelés 

időtartama 

Munkavédelmi és 

fegyelmi ügyek 

körülményeinek 

felderítése, balesetek 

körülményeinek 

kivizsgálása, jogellenes 

cselekmények 

részleteinek, 

körülményeinek 

megismerése 

Jogos érdeken alapuló 

adatkezelés — Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés f) 

pont 

Plébánia a 

munkavállalóit ért 

ügyek körülményeit 

megismerje, illetve a 

területén történt 

események 

körülményeit 

feltárja és 

intézkedni tudjon. 

Jegyzőkönyv 

felvételéhez 

szükséges azonosító 

adatok, illetve 

szükség esetén 

kapcsolattartási 

adatok 

- 

Nem kerül sor 

adatközlésre 

Annak a dokumentumnak 

a megőrzési ideje, 

amelyhez a meghallgatási 

jegyzőkönyv csatolásra 

került 

Kereseti igazolás 

kiállítása 

Szerződés teljesítésén 

alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont 

- 

Plébánia / Kereseti 

igazolásban szereplő 

személyes adatok 

Munkavállaló a keresetét 

nem tudja igazolni az 

igazolást kérő felé 

A kereseti igazolás átadása 

Munkavállaló 

munkabérének 

átutalása 

Jogviszony fennállásáig 

szerződés teljesítésén 

alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont, 

jogviszony fennállását 

követően jogi 

kötelezettség teljesítésén 

alapuló adatkezelés – 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

- 

Munkavállaló a név 

és bankszámlaszám 

tekintetében és 

Plébánia az összeg 

tekintetében / Név, 

bankszámlaszám, 

összeg 

A személyes adatok 

megadása a szerződés 

teljesítéséhez 

elengedhetetlen / A 

munkabért nem kaphatja 

meg a munkavállaló  

Váci Egyházmegye, 

Plébánia 

számlavezető bankja 

Jogviszony megszűnését 

követő 8. év vége 
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 
Jogos érdek 

Személyes adatok 

forrása / 

Személyes adatok 

kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek 

kategóriái 

Adatkezelés 

időtartama 

Hozzájárulás 

megadásának igazolása 
 - 

Munkavállaló / 

Hozzájárulásban 

szereplő személyes 

adatok 

Személyes adatok 

megadása kötelező, 

amennyiben a 

munkavállaló 

hozzájárulását adja / 

Hozzájárulás megadásának 

hiányában a Plébánia nem 

készthet fényképet, illetve 

nem használhat fel 

fényképet a 

munkavállalóról  

- Nincs 

Normatíva igénylése 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés — Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

- 

Plébánia / 

Normatíva 

igényléshez 

szükséges személyes 

adatok 

- 
Nem kerül sor 

adatközlésre 
5 év 

Megnyert pályáztok 

elszámolása, pályázati 

feltételek teljesítése 

Jogos érdeken alapuló 

adatkezelés — Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés f) 

pont 

A pályázati 

elszámolás 

szerződésben 

rögzített 

szabályainak 

betartása és a 

pályázatra 

vonatkozó 

szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek 

teljesítése 

Plébánia / Képmás, 

jelenléti íven 

szereplő személyes 

adatok, pályázati 

elszámoláshoz 

szükséges további 

személyes adatok 

- 

A Plébánia által 

elnyert pályázat 

kiírója 

Pályázati feltételek szerinti 

őrzési idő  
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Személyes adatok 

forrása / Személyes 

adatok kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek kategóriái Adatkezelés időtartama 

Munkavállalói jelenlét és 

távollét rögzítése 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

Munkavállaló 

/Munkaidő-

nyilvántartásban 

szereplő személyes 

adatok 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállaló részére 

nem készíthető 

bérszámfejtés az adott 

hónapra, a munkavállaló 

nem kap munkabért az 

adott hónapra 

vonatkozóan 

Váci Egyházmegye 

Jelenléti ív kiállítását követő 5. év 

vége 

Távollét igazolása 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont, egészségügyi 

adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés b) pont 

Munkavállaló / 

Táppénzes igazoláson 

szereplő személyes 

adatok 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállaló részére 

nem készíthető 

bérszámfejtés a távollét 

időszakára, a 

munkavállaló nem kap 

pénzbeli juttatást a 

távollét időszakára 

vonatkozóan  

5 év, nyugdíjjogosultságot 

befolyásoló távollét igazolások 

tekintetében az adott 

munkavállalóra irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését követő 

5 év 

Pótszabadságra és nem 

tartós távollétre vonatkozó 

fizetés nélküli szabadságok 

igénylésére vonatkozó 

adatok rögzítése 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

Munkavállaló / Név, 

adóazonosító jel, akire 

tekintettel kéri a pót-, 

vagy fizetés nélküli 

szabadságot 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállaló nem vehet 

ki szabadságot az általa 

meghatározott 

időpontban  

Igénylést követő 3 év 
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Személyes adatok 

forrása / Személyes 

adatok kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek kategóriái Adatkezelés időtartama 

Fizetési előleg igénylése 

Jogviszony fennállása 

alatt szerződés 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés b) 

pont, jogviszony 

megszűnését követően 

jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

Munkavállaló / 

Fizetési előleg 

igénylésével 

kapcsolatos személyes 

adatok 

Személyes adatok 

megadása kötelező / A 

munkavállaló nem 

kaphat fizetési előleget 

Váci Egyházmegye 

Igénylést követő 8. év vége 

Munkába járással 

kapcsolatos utazási 

költségtérítésre való 

jogosultság megállapítása, 

költségtérítés juttatása 
Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont 

Munkavállaló / 

Munkába járással 

kapcsolatos utazási 

költségtérítés 

megállapításához és 

juttatásához szükséges 

személyes adatok 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállaló az 

elszámolható utazási 

költséget nem kaphatja 

meg Számviteli bizonylat kiállítását 

követő 8 év 

Kiküldetés elszámolása 

Munkavállaló / 

Kiküldetés 

elszámolásához 

szükséges személyes 

adatok 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállaló az 

elszámolható kiküldetési 

díjat nem kaphatja meg  
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Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Személyes adatok 

forrása / Személyes 

adatok kategóriái 

Adatszolgáltatási 

kötelezettség / 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

jogkövetkezménye 

Címzettek kategóriái Adatkezelés időtartama 

A munkavállalókat ért 

üzemi (munka- és úti) 

balesetek dokumentálása 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés – Rendelet 

6. cikk (1) bekezdés c) 

pont, egészségügyi 

adatok tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés b) pont 

Munkavállaló, illetve 

aki az üzemi baleset 

kivizsgálásában részt 

vett / Üzemi baleset 

dokumentálásához 

szükséges személyes 

adatok 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállaló balesete 

nem minősül üzemi 

balesetnek, a 

munkavállalóalacsonyabb 

összegű táppénzben 

részesül, pénzügyi 

hátrány éri 

Munkavédelmi tanácsadó, illetékes 

kormányhivatal, Nemzeti Adó- és 

Vámhatóság, Magyar 

Államkincstár, üzemi baleset 

kivizsgálásában résztvevő 

személyek 

Adott munkavállalóra irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését követő 5 év, de legalább 

8 év, nyugdíjas munkavállaló 

esetében 8 év 

Bizonyos munkakörök 

betöltéséhez szükséges 

egészségügyi alkalmasság 

megállapítása 

Jogi kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés — 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont, 

személyes adatok 

különleges 

kategóriájába tartozó 

adatok esetén jogi 

kötelezettség 

teljesítésén alapuló 

adatkezelés — 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont, 

egészségügyi adatok 

tekintetében a 

Rendelet 9. cikk (2) 

bekezdés b) pont 

Munkavállaló / 

Egészségügyi 

kiskönyvben szereplő 

személyes adatok 

Személyes adatok 

megadása jogszabály 

alapján kötelező / A 

munkavállalóval a 

Plébánia az adott 

munkakör betöltésére 

nem létesít jogviszonyt 

Munkavállaló köteles a 

személyes adatokat a 

jogviszony létesítésekor 

és rendszeres 

időközönként megadni/ 

munkavállaló jogszerűen 

nem jogosult munkát 

végezni 

Foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltató 
Vizsgálatot követő év vége 

 


