
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az „Adatkezelési tájékoztatót”! 

 

A DB Kontír Könyvelőiroda képviselőjeként (Csirincsikné Donkó Beáta egyéni vállalkozó), 

mint Adatkezelő tiszteletben tartom mindazon személyek adatait, akik számomra adatot adnak 

át. A Könyvelőiroda jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet 

(679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az előírt előzetes 

tájékoztatási kötelezettségének. 

 

Adatkezelő adatai 

Vállalkozás neve: Csirincsikné Donkó Beáta egyéni vállalkozó 

Székhely: 3341 Egercsehi, Egri út 29. 

Adószám: 56496503-1-30 

Kapcsolattartás: e-mailben, levélben, telefonon 

Telefon: 30/258-6716 

E-mail: dbkontir@gmail.com 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi 

tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel 

kapcsolatosan kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent 

említett székhely vagy e-mail címre küldje el, melyre válaszolok 

legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre. 

Adatfeldolgozás: a lent részletezett személy végez adatfeldolgozást 

Külföldi adattovábbítás: külföldre nem történik adattovábbítás, kivéve a közösségi média 

felületekkel történő adatkezelést 

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, 

melyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon elhelyezett hivatkozások 

útján elérhető weboldalakhoz kapcsolódnak. Az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek által 

közzétett tartalmakhoz kapcsolódó, azok szolgáltatásaihoz és promóciós tevékenységükhöz 

kapcsolódó adatkezelésekre harmadik személyek adatvédelmi szabályzatában foglalt 

rendelkezések irányadóak, ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget 

nem vállal. 

Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató kifejezett és egyértelmű elfogadásával hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a Könyvelőiroda a személyes adatait a tájékoztatóban megjelölt célból 

kezelje, illetve az adatfeldolgozói részére továbbítsa. 



1. Fogalmak 

 

a.) Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden 

olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő 

megbízása alapján az adatfeldolgozó végez. 

 

b.) Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - 

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok 

feldolgozását végzi. 

 

c.) Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen 

Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel 

kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása. 

d.) Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. 

e.) Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

f.) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

g.) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 

keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá a személyes 

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi 

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 



h.) Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

i.) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett tájékoztató 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

j.) Harmadik fél: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 

az adatfeldolgozóval. 

k.) Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez. A hozzájárulás – a különleges adatok kezelésére adott hozzájárulást 

kivéve – nincs alakszerűséghez kötve, történhet kifejezett nyilatkozattal és ráutaló 

magatartással is, azonban a hozzájárulásnak minden esetben bizonyíthatónak kell 

lennie. 

l.) Kapcsolatfelvételi lista: Kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő 

küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel 

való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus 

levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, 

az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát 

tartalmazó lista. 

m.)  Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

2. Adatkezelési célok 

 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a.) könyvelési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek 

adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük 

b.) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység 

c.) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése 

d.) partnerek és a partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése 

e.) ügyfelek megrendelésének teljesítése 

f.) belső adminisztráció megkönnyítése 

g.) visszahívás 

 

 

 

 



3. Jogalapok az Ön személyes adatainak a felhasználásához 

 

Az Ön személyes adatainak a használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 

a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c.) pont) 

b.) kapcsolattartás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont). A partnerek munkavállalóinak, 

alkalmazottainak az adatai esetében az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés. 

Ebben az esetben az adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet folytonossága. 

c.) munkavállalók adatainak kezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.), c.) pontok) 

d.) szerződéses partnerek adatainak kezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont) 

e.) marketing tevékenység (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont) 

f.) kapcsolat adatlap kitöltése, illetve e-mailen való megkeresés során megadott adatok 

kezelése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont). Az ügyfeleknek „Kapcsolati űrlapot” 

tartunk fenn a www.dbkontir.hu/kapcsolat weboldalon, ahol lehetőség van a 

kapcsolatfelvételre. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrizzük meg. A számlakiállítás 

alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén nyolc év. 

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje tíz év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 

három év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése öt év. 

 

5. Érintetti jogok 

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek jogszabályban meghatározott jogai 

vannak, melyek a következők: 

a.) hozzáférési jog, mely az adatok megismerését, illetve azt a tényt jelenti, hogy történik-

e adatkezelés 

b.) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása 

c.) törlés, mely kizárólag csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során lehetséges 

d.) az adat kezelésének korlátozása 

e.) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása 

f.) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy 

ennek a megtiltása 

g.) bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése vagy 

h.) tiltakozás a személyes adathasználat ellen. 

 

 

 

 

 

http://www.dbkontir.hu/kapcsolat


6. Információ, illetve ajánlatkérés során végzett adatkezelés 

 

A vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve értékesített termékekkel kapcsolatosan a 

vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget. 

Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása. 

Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes vagy jogi 

személy, aki a vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot 

kér és megadja a személyes adatait. 

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám. 

Az adatkezelés célja információkérés esetén az azonosítás, kapcsolattartás. 

Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás. 

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a 

vállalkozás vezetője, ügyfél kapcsolatot ellátó munkatárs. 

Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatást, 

illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a vállalkozás törli a személyes adatokat. 

 

7. Hírlevél 

 

Az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelésével, valamint az e-mail cím megadásával Ön 

hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott e-mail címre szakmai anyagokat és egyéb, 

az Adatkezelővel, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást, 

értesítést, reklámot küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor 

visszavonható. Bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken 

keresztül vagy a dbkontir@gmail.com e-mail címre küldött törlési kérelemmel. 

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerül a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan 

nyilvántartott személyes adat és nem kap több hírlevelet és értesítést tőlünk. 

A hírlevél küldése révén az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, 

azok változásaira is felhívja a figyelmet, valamint az egyes szabályok gyakorlati 

alkalmazásában nyújt segítséget, illetve ajánl további lehetséges szolgáltatást és a 

munkavállalóinak az elérhetőségeit is megismerhetővé teszi. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből egyoldalúan bárkit bármikor kizárjon. 

Adatkezelő az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett személy nem kéri. 

 

8. Adatfeldolgozók 

 

Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. 

adósságbehajtás stb.), jogszabályi kötelezettségből vagy ha ehhez az érintett előzetesen 

beleegyezését adta. 

Adattovábbítás esetén Szolgáltató adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

Adatkezelő a következő félnek adja át az adatokat, mint Adatfeldolgozó: 

 

 

 

mailto:dbkontir@gmail.com


- Honlap működésével összefüggésben 

A honlap használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint 

adatfeldolgozó jogosult hozzáférni. 

Név: Webnode AG 

Elérhetőségek: Limmatquai 112, 8001 Zurich Switzerland 

www.webnode.hu  

 

- E-mail levelezőrendszer működésével összefüggésben 

Az általunk használt e-mail levelezőrendszereket az alábbi adatfeldolgozó üzemelteti: 

     Név: Google LLC (G Suite) 

     Elérhetőségek: www.accounts.google.com  

  

- Közösségi média felületekkel összefüggésben: 

Honlapunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (pl.: Facebook, Instagram, YouTube 

stb.), így ha például Ön „kedveli” vagy „követ” minket a Facebookon, akkor megismerünk 

minden, a profiljához tartozó és a nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az 

oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában 

találhatóak információk. 

Harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-

val megfelelőségi határozat született 2016. július 12.-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en ), amelyet a Google 

(https://policies.google.com/privacy/frameworks ), a Facebook 

(https://www.facebook.com/about/privacyshield ) is betart. Az Automattic szerződésbeni 

záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/ ). 

 

Adatfeldolgozók: 

 

     Facebook Inc. 

     Menlo Park, California, USA 

     Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update  

 

Hozzáférés a felhasználó nevéhez, hozzászólásához. 

 

      Facebook pixel 

      Facebook Inc. 

      Menlo Park, California, USA 

 

Hozzáférés a http fejléchez (IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök),  képpont 

azonosító, Facebook cookie. 

 

      Google Analytics 

      Google Inc., Mountain View, California, USA 

 

Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címhez. 

http://www.webnode.hu/
http://www.accounts.google.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
https://policies.google.com/privacy/frameworks
https://www.facebook.com/about/privacyshield
https://automattic.com/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/update


- Számla kiállítással kapcsolatosan 

Az elektronikus számlákat az alábbi adatfeldolgozó rendszere állítja ki automatikusan: 

      Név:  

      Elérhetőség:  

Vállalkozásunk kézi számlatömböt használ. 

 

- Webhelystatisztikákkal összefüggésben: 

Weboldalunk felhasználói viselkedéseinek anonim elemzéséhez az alábbi rendszereket 

használjuk: 

      Név: Google Analytics – Google LLC. 

      Elérhetőség: https://analytics.google.com ; https://www.google.com/intl/hu/contact/  

      Név: Facebook Ireland Ltd. 

      Elérhetőség: https://www.facebook.com/policy.php  

Ezeken az eszközökön felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési 

szabályzatában találhatóak információk. 

 

- Könyvelési és bérszámfejtési tevékenységgel összefüggésben az alábbi könyvelők 

minősülnek Adatfeldolgozónak: 

Csirincsikné Donkó Beáta   3341 Egercsehi, Egri út 29. 

 

9. Cookie-k használata 

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.dbkontir.hu honlapon az érintettek azonosítása érdekében 

kisméretű adatfájlokat (továbbiakban cookie) használunk. Ezenk cookie-k a Google által 

biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A honlap 

látogatása során rögzítésre kerül az érintett IP címe, a látogatás kezdete és a látogatás vége. A 

holnap látogatásával, illetve annak egyes funkcióinak használatával és a cookie szabályzat 

elfogadásával az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a felhasználó 

számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. 

A honlapokon FB Pixel, Google Tag Manager és Google Analytics kód is működik. 

A cookie-k kb. 500 napig tárolódnak. Az érintett a böngésző program segítségével beállíthatja 

és megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Ez utóbbi esetben a cookie-k használata nélkül 

előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását. 

Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlap látogatása során 

adatkezelővel együttműködő harmadik személyek (különösen a Google Inc. cookie-k 

segítségével) tárolják, hogy érintett korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez 

alapján hirdetést jeleníthetnek meg érintettnek. 

A cookie-t érintett képes törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja a böngészőjét, 

hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő rendszerében kezelt adatairól, 

mellyel kapcsolatosan az Adatkezelő köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és 

szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni érintett részére annak érdekében, 

hogy érintett az alábbi információkat (kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak 

https://analytics.google.com/
https://www.google.com/intl/hu/contact/
https://www.facebook.com/policy.php
http://www.dbkontir.hu/


jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg adatait) megismerhesse és tudomásul vehesse. 

Érintett a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja, ennek 

megfelelően az Adatkezelő köteles a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, 

illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről az érintett részére megadni a 

megfelelő tájékoztatást elektronikus úton. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése 

mellett egyoldalúan módosítsa. 

Adatkezelő az érintett által neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 

adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett személy felel. Bármely érintett e-

mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről 

kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

A jelen adatkezelési tájékoztató (amennyiben Ön és az Adatkezelő között szerződés jön létre) 

a szerződés elválaszthatatlan része. Ön az Adatkezelővel kötött Szerződés aláírásával 

elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, 

hogy Adatkezelő az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, 

nyilvántartsa. 

A jelen adatkezelési tájékoztató mellett Adatkezelő Adatkezelési Szabályzattal is rendelkezik. 

 

11. Jogorvoslati tájékoztatás 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: 

          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

          Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

          Telefon: 06 1 391 14 00, Fax: 06 1 391 14 10 

          E-mail: ugyfélszolgalat@naih.hu 

          Honlap: http://www.naih.hu 

 

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette 

a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy 

az esetleges jogsértést orvosolhassuk. 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ugyfélszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


Adatkezelések nyilvántartása, adatvagyon leltár (GDPR 30. cikk) 

Tevékenység Kezelt adatok 
Adatkezelési 

cél 

Adatkezelési 

jogalap 

Adattovábbítá

s 

Tárolás 

módja és 

ideje 

Számviteli 

bizonylat 

kiállítása 

Név 

Lakcím 

Adószám 

Számla 

kiállítása 

szolgáltatás 

nyújtásához 

kapcsolódóan 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

Nem történik.  

A számlákat 

kézi 

számlatömbben 

állítjuk ki. 

Legalább 8 

év 

Számviteli, 

könyvelési 

tevékenység 

Név 

Lakcím 

Kontakt adatok 

E-mail cím 

Telefonszám 

Számlázási adatok 

(adószám, 

bankszámlaszám, 

bank neve, számla 

vagy bizonylat 

száma) 

Szállítási név és cím 

Kapcsolattartó 

személy és 

elérhetőségei 

Szakképzett személy 

neve 

Végzettség 

megnevezése 

Könyvelt partnerek 

száma 

Könyvelőiroda 

alkalmazottainak 

száma 

Nyilatkozat 

köztartozásmentessé

gről 

Számla 

kiállítása 

szolgáltatás 

nyújtásához 

kapcsolódóan 

Mérlegkészítés 

Szerződés 

teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) és c) 

pont 

8. pont utolsó 

bekezdésében 

megjelölt 

személy(ek) 

Legalább 8 

év 

Kapcsolattartási 

adatok 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

Időpontegyezte

tés 

Kapcsolattartás 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) és f) 

pont 

Nem történik 
Maximum 3 

év 

Hírlevél küldés 
Név, becenév 

E-mail cím 

Marketing célú 

megkeresések, 

tájékoztatók 

küldése, 

ajánlás 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont 
Nem történik 

Hozzájárulá

s 

visszavonás

áig 

Facebook 

regisztráció 

Név, becenév 

E-mail cím 

Szolgáltatás 

igénybevételi 

lehetőségének 

megkönnyítése 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont 

8. pontban 

megjelölt 

szerint 

Hozzájárulá

s 

visszavonás

áig 

Munkavállalók

kal, 

álláspályázókka

l kapcsolatos 

tevékenység 

Név, születési név 

Lakcím 

Születési hely, idő 

Anyja neve 

Adóazonosító jele 

TAJ száma 

E-mail, telefon 

Munkabér 

Munkahelyi 

adatkezelés 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) és c) 

vagy f) pont 

Munkaviszony 

létesítését 

követően 

Csirincsikné 

Donkó Beáta 

mérlegképes 

könyvelő 

Legalább 8 

év 



Adatkezelések nyilvántartása, adatvagyon leltár (GDPR 30. cikk) 

Tevékenység Kezelt adatok 
Adatkezelési 

cél 

Adatkezelési 

jogalap 

Adattovábbítá

s 

Tárolás 

módja és 

ideje 

Megrendelés 

teljesítése 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

Lakcím vagy 

szállítási cím 

Megrendelés 

teljesítése 

Termék 

kiszállítása 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pont 

Magyar Posta 

Zrt. 

GLS General 

Logistics 

System 

Hungary 

Csomaglogiszti

kai Kft. 

5 év 

Panaszkezelés 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

Lakcím 

Fogyasztói 

panaszok 

kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

1997. évi CLV. 

törvény a 

fogyasztóvédele

mről 17/A. § (5) 

bekezdés alapján 

az a) és b) pont 

esetében 

c) és d) pont 

esetében az 

érintett 

hozzájárulása 

esetén  

Nem történik 5 év 

Visszahívások 

Név 

Telefonszám 

E-mail cím 

Lakcím 

Kapcsolatfelvé

tel 

Szolgáltatás 

nyújtásával 

kapcsolatos 

információk 

nyújtása 

Panaszok 

kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont 

1997. évi CLV. 

törvény a 

fogyasztóvédele

mről 17/A. § (5) 

bekezdés alapján 

az a) és b) pont 

esetében 

c) és d) pont 

esetében az 

érintett 

hozzájárulása 

esetén 

Nem történik 5 év 

Honlapon 

található űrlap 

kitöltése 

Vezetéknév, 

Keresztnév 

Telefonszám 

E-mail cím 

Tárgy 

Üzenet 

Szolgáltatás 

igénybevételi 

lehetőségének 

megkönnyítése 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont 
Nem történik 

Hozzájárulá

s 

visszavonás

áig 

Közösségi 

médiával 

összefüggő 

adatkezelés 

Publikus név, 

képmás, e-mail cím 

Érintett közösségi 

oldalon keresztül 

küldött üzenete, 

érintett általi 

értékelés vagy más 

művelet eredménye 

Azonosítás 

Kapcsolattartás 

Minőségjavítás 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont 

8. pontban 

megjelölt 

szerint 

Hozzájárulá

s 

visszavonás

áig 

 


