ZÁÉV Zrt. Kezelt személyes adatok köre
Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Név, születési név, anyja neve,
születési hely, idő, lakcím, email cím, telefonszám, iskolai
végzettség, érdeklődési kör,
családi állapot, bérigény,
jelentkező által megadott egyéb
személyes adat, aláírás
Név, születési név,
állampolgárság, iskolai
végzettség, munkahelyek,
munkakörök, szakmai
jogosultság, aláírás

Új felvételesek kiválasztása,
döntéshozatal a jelentkező
felvételéről, kapcsolattartás

Név, születési név, anyja neve,
születési hely, idő, lakcím,
telefonszám, állampolgárság,
adóazonosító jel, aláírás

Aláírási címpéldányok kezelése GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja, a
szerződés teljesítése

Név, e-mail cím, telefonszám,
faxszám, aláírás, beosztás, NÜJ
szám, felelős műszaki vezetői
névjegyzéki szám, születési
hely, idő, anyja neve, címe,
személyi igazolvány szám,
lakcímkártya szám, adószám
Név, beosztás, munkahely,
telefonszám, e-mail cím,
adószám, egyéni vállalkozónál a
székhely vagy telephely címe és
nyilvántartási száma és
bankszámlaszáma
Név, beosztás, telefonszám,
fax szám, e-mail cím, FMV
szám, NÜJ szám

Szerződés teljesítése,
szerződéses kötelezettségek
biztosítása

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja, a
szerződés teljesítése

Jótállási kötelezettség
fennállásáig, vagy 50 év

Számlakiállítás,
számlabefogadás

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, a jogi
kötelesség teljesítése

Számviteli törvény
szerint 8 évig

Kapcsolattartás külső érdekelt
felekkel

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja, az
adatkezelő jogos érdek

Képfelvétel (mozgókép,
időszakonkénti álló képfelvétel)

Biztonsági és Time-lapse
kamera- felvételek készítése
a vagyon-, üzleti titkok,
személyes adatok és az élet-,
testi épség védelme, illetve
építkezés előrehaladásának
nyomonkövetése
Az építési terültre a belépési
jogosultság ellenőrzése, a
területen tartozó személyek
nyilvántartása

Név, képmás, születési hely és
idő, személyi igazolvány száma,
aláírás

Név, cím, telefonszám, e-mail
cím, nyilvántartási szám,
adószám

ZÁÉV ZRT. VERZIÓ 2: 2022.09.01.

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, az
érintett hozzájárulása

Közbeszerzési pályázatokhoz a GDPR 6. cikk (1)
kiíró által megkövetelt
bekezdés b) pontja, a
alkalmasság igazolása
szerződés teljesítése

Gazdasági események
rögzítése, a szükséges
adóbevallások
alapdokumentálása,
kapcsolattartás ezek
érdekében

Megőrzési idő
Munkaviszony
létesítéséről szóló döntés
meghozataláig, külön
hozzájárulás esetén 2 évig

Nyertes pályázat esetén a
pályázati dokumentáció
megőrzési idejéig
(legalább 5 év),
munkavállaló esetén a
munkaviszony
megszűnéséig
Érvényességig, illetve
nyertes pályázat esetén a
pályázati dokumentáció
megőrzési idejéig
(legalább 5 év)

Szerződés fennállásáig,
legkésőbb az
igényérvényesítési
határidőig
GDPR 6. cikk (1)
Biztonsági
bekezdés f) pontja, a
kamerafelvételek 3-10
jogos érdek és a
munkanap (érdekGDPR 6. cikk (1)
mérlegeléstől függően),
bekezdés b) pontja. a
time-lapse képfelvételek
szerződés teljesítése
lementése időszakonként
külső adathordozóra
GDPR 6. cikk (1)
Kártya leadását követően
bekezdés f) pontja, a jogos haladéktalanul, de
érdek és a GDPR 6. cikk
legkésőbb a leadást
(1) bekezdés b) pontja, a
követő 2 héten belül;
szerződés teljesítése
az adatfelvételtől
számított 1 hónap (csak
adatfelvételnél)
GDPR 6. cikk (1)
50 év
bekezdés b) pontja, a
szerződés teljesítése
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