
Nyilvántartás Feldolgozott, tárolt személyes adatok köre
Adatkezelés célja;
Jogalap, hivatkozás

Megőrzési idő Érintettek Adatok forrása, eredete
Elhagyja-e az adat a szervezetet?
Adatfeldolgozó, cél, 

Külföldi adatátadás?

Munkaügy
Munkaviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos 
adatkezelés

munkaszerződésben, belépési dokumentumokban 
szereplő adatok: név, születési név, születési hely, idő, 
anyja neve, lakcím, adószám, TAJ-szám, végzettség, 
munkakör, munkavégzés helye, alapbér

GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

a társadalombiztosítási 
jogviszonyával összefüggő iratokat 
(amelyek a szolgálati időről vagy a 
nyugellátás megállapítása során 
figyelembevételre kerülő keresetről, 
jövedelemről adatot tartalmazó 
munkaügyi iratok) a 
társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
99/A. § alapján a munkavállalóra 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltését követő 5 évig kell 
megőrizni

munkavállalók munkavállalók Nem Nincsen

Jelentkezők kiválasztása, önéletrajzok kezelése álláspályázatban, önéletrajzban szereplő adatok:  név, 
születési név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-
mail cím

GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig a felvett munkavállalók 
esetében

jelentkező, munkavállaló jelentkező, munkavállaló Nem Nincsen

Munkaviszony teljesítése során kapcsolattartási adat 
kezelése

név, munkavégzés helye, munkakör,
telefonszám, e-mail cím

GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjáig

munkavállalók munkavállalók Nem Nincsen

Munkaviszony teljesítése során munkabér, munka díjazás 
adatainak kezelése

név, munkavégzés helye, munkakör,
munka díjazás adatai (alapbér, bérpótlékok, jutalom)

GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Nem Nincsen

Munkaruha kiadása név, ruhaméret, átvételi-jegyzőkönyvben szereplő 
adatok

GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók Munkaruha készítője Nincsen

Munkaviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos 
NAV adatszolgáltatás teljesítése

név, születési név, anyja neve, születési hely, születési 
idő, állampolgárság,
adóazonosító jel, TAJ-szám,
munkakör, munkaidő,
munkaviszony kezdő időpontja,

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Art. 1. melléklet 3. pont

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Nem Nincsen

Munkaviszony teljesítése során munkabér elszámolása, szja 
előleg, tb járulék, foglalkoztatást terhelő adó, bevallása, 
megfizetése

név,
születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, 
lakóhely, tartózkodási hely,
munkavégzés helye, munkakör, munkaviszony kezdő 
időpontja, munkaviszony időtartama,
adóazonosító jel, taj szám,
munka és pihenőidő adatok,
szállásköltség, étkezés költség,
munka díjazás adatai (alapbér, bérpótlékok, jutalom),
munkabér,
közteher,
állampolgárság,
szabadság megállapításához szükséges adatok,
egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez 
szükséges adatok,
adóelőleg megállapításához szükséges adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Mt. 155.§ (1),
Szja tv. 46. §, Tbj. 23.§- 25.§,
Art. 50.§

a munkaviszony megszűnés naptári 
évnek az utolsó napjától számított öt 
évig kezeli Adatkezelő az Art. 202. 
§ (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés miatt. Az 
adómegállapításhoz való jog 
elévülése az Art. 203.§ alapján 
meghosszabbodhat.

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Munkabér elszámolása: könyvelő Nincsen

Munkaviszony teljesítése során munkabér kifizetése név, munkabér,
bankszámlaszám

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Mt. 157.§ (1)

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Nem Nincsen

 Adatkezelési nyilvántartás



Munkaviszony teljesítése során munka és pihenőidő 
adatainak kezelése

név, munkavégzés helye, munkakör,
munka és pihenőidő adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Mt. 134.§

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Nem Nincsen

Munkavégzéshez szükséges egészségi alkalmassággal 
kapcsolatos adatkezelés

név, munkavégzés helye, munkakör,
üzemorvos alkalmassági véleménye

GDPR 6. cikk
(1) c) pont
és GDPR 9. cikk (2) h) pont, az 
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges Munkavéd. tv. 49.§ - 50.§,

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő, üzemorvos Üzemorvos Nincsen

Munkabalesettel összefüggő adatkezelés név,
munkabalesettel összefüggő adatok,
munkabaleseti jegyzőkönyv adatai

GDPR 6. cikk
(1) c) pont
és GDPR 9. cikk (2) h) pont, az 
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges Munkavéd. tv. 64.§-69.§ 

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, munkavédelmi 
megbízott

Munkavédelmi megbízott Nincsen

Munkaviszony megszűnése esetében igazolás kiállítása név,
születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, 
lakóhely, tartózkodási hely,
adóazonosító jel, taj szám, munkabér, munkaviszony 
időtartama,
e-mail cím,
szabadság megállapításához szükséges adatok,
egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez 
szükséges adatok,
adóelőleg megállapításához szükséges adatok,
tartozásigazolás kiállításához szükséges adatok,
az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély 
megállapítás igazoláshoz szükséges adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Mt. 80.§ (2)

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Nem Nincsen

Munkaviszonnyal összefüggésben munkáltató kártérítési 
felelősségével kapcsolatos eljárás

név,
munkavállalói káresemény adatai,
munkavállalói kár bejelentéshez szükséges adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
Mt.166.§ (1)

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Jogi képviselő Nincsen

Munkaviszonnyal összefüggésben a munkavállaló 
kártérítési felelősségével kapcsolatos eljárás

név,
munkáltatói káresemény adatai,
munkáltatói kár kárbejelentéshez szükséges adatok

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, amelynek 
jogalapja az Mt.179.§ (1)

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam

munkavállalók munkavállalók, Adatkezelő Jogi képviselő Nincsen

Munkavállalói oktatások név, oktatásokról készült jegyzőkönyvekben szereplő 
adatok, oktatás adatai

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges

a munkaviszony megszűnésének 
időpontjától kezdődő harmadik év 
végéig

munkavállaló munkavállaló, oktatásszervező, 
Adatkezelő

Munkavédelmi megbízott Nincsen

Céges eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő adatok: név GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

eszköz használatáig munkavállaló munkavállaló, eszközön tárolt adatok Nem Nincsen

Elektronikus levelezés, e-mail fiók használata

Levelezésben szereplő ügyfél adatok; jelentkezői 
adatok; e-mail fiókban tárolt adatok

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

e-mail fiók használatáig a céges e-mail címre levelet küldő 
személyek

Munkatársak, levelezés, e-mailen 
küldött dokumentumok; e-mail fiókban 
tárolt adatok

Nem Nincsen

Informatika



Felhasználói jogosultságok nyilvántartása Felhasználói adatok: név, felhasználói név, 
jogosultságok

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

jogosultság fennállásáig, 
felhasználói fiók fennállásáig

felhasználó munkavállaló nyilvántartásban tárolt adatok, IT Nem Nincsen

Céges eszközök, levelezőrendszer név, eszköz adatai, átadás-átvételi nyilatkozatban 
szereplő adatok

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

eszköz használatáig munkavállaló Adatkezelő által biztosított eszközök Nem Nincsen

Levelezőrendszer név, e-mail cím GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

e-mail cím, e-mail fiók használatáig munkavállaló munkavállaló, e-mail rendszerben tárolt 
adatok

Nem Nincsen

Kamerarendszer felvételeken szereplő személyek képmása, 
kamerarendszerben tárolt adatok

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

Adatkezelési tájékoztatóban 
meghatározottak szerint

munkavállalók, megfigyelt területre 
belépő személyek

Kamerarendszer felhasználás esetén az illetékes hatóság 
részére továbbításra kerülhetnek a felvételek

Nincsen

Pénzügy és Értékesítés
Számla kiállítása magánszemélyek részére név, lakcím, számlán szereplő adatok GDPR 6. cikk

(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges

számla kiállításától számított 8 évig Vásárló természetes személyek Vásárló  természetes személyek; 
Adatkezelő

NAV Nincsen

Számla kiállítása partnerek részére számlán szereplő személyes adatok GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges

számla kiállításától számított 8 évig szerződéses partnerek szerződéses partnerek,  Adatkezelő NAV részére csak céges adatok kerülnek 
átadásra

Nincsen

Számla kiállítása egyéni vállalkozók részére név, lakcím, adószám, számlán szereplő adatok GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges

számla kiállításától számított 8 évig egyéni vállalkozó egyéni vállalkozó,  Adatkezelő NAV Nincsen

Pótdíjazással, kártérítési igények érvényestésével 
kapcsolatosan végrehajtási eljárással kapcsolatos 
adatkezelés, végrehajtói okiratok kezelése

végrehajtói okiratokon szereplő személyes adatok: utas 
neve, végrehajtó által kibocsátott elektronikus 
jegyzőkönyvben szereplő személyes adatok

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam

pótdíjazási eljárásban érintett 
utasok; munkavállalók, akikkel 
szemben az adatkezelő kártérítési 
igényt érvényesít

végrehajtó, Adatkezelő Nem Nincsen

Átadás-átvételi bizonylat, címletjegyzék felvétele napi 
pénzforgalom átadása-átvétele során

munkavállaló neve, pozíciója GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

Pénzkezelési szabályzat 
rendelkezéseire tekintettel az 
adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, napi pénzforgalom 
könyveléséhez szükséges időtartam

munkavállalók munkavállalók Nem Nincsen

Kiküldetési költségtérítési igényekkel kapcsolatos 
adatkezelés

NAV-formanyomtatványon megadott személyes adatok GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges

számviteli bizonylat kiállítása esetén 
8 év

saját személygépjárművet használó 
munkavállaló

saját személygépjárművet használó 
munkavállaló

Nincsen

Adatfelvétel hamis pénz gyanúja esetén A fizetni szándékozó személy neve, aláírása, 
jegyzőkönyvben szereplő adatok

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

Pénzkezelési szabályzat 
rendelkezéseire tekintettel az 
adatkezelés céljának 
megvalósulásáig,  az MNB, illetve 
illetékes hatóság részére történő 
adattovábbításra kerülhet sor

fizetni szándékozó személy fizetni szándékozó személy MNB, illetékes hatóság részére történő 
adattovábbításra kerülhet sor

Nincsen

Elektronikus levelezés, e-mail fiók használata

Levelezésben szereplő ügyfél adatok; jelentkezői 
adatok; e-mail fiókban tárolt adatok

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

e-mail fiók használatáig a céges e-mail címre levelet küldő 
személyek

Munkatársak, levelezés, e-mailen 
küldött dokumentumok; e-mail fiókban 
tárolt adatok

Nem Nincsen

Elektronikus iktatás, mapparendszer kezelése, iratkezelés

rendszerben tárolt dokumentumokban szereplő adatok GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

dokumentum, ügycsoport típusától 
függően vonatkozó jogszabályok 
szerint

Utasok, partnerek, munkavállalók Adatkezelő Nem Nincsen

Üzemeltetés



Elektronikus levelezés, e-mail fiók használata

Levelezésben szereplő adatok; jelentkezői adatok 
(önéletrajzok üzemeltetési vezetőnek); e-mail fiókban 
tárolt adatok

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

e-mail fiók használatáig munkatársak, e-mail címekre 
levelet küldő személyek

Munkatársak, levelezés, e-mailen 
küldött dokumentumok; e-mail fiókban 
tárolt adatok

Nem Nincsen

Ittassági jegyzőkönyv felvétele jegyzőkönyvben szereplő adatok: munkavállaló neve, 
születési év, beosztása, ittas állapotra vonatkozó 
adatok, egyéb tünetek

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, melynek 
alapja az Mt. 52. § (1) bek.a) pontja

adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, ügy lezárásáig

munkavállaló munkavállaló, Adatkezelő Nem Nincsen

Autóbuszvezetők beosztása munkavállaló neve, munkaidő beosztása GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, tárgyhónap végéig

munkavállaló Üzemeltetés Nem Nincsen

Utaspanaszok kezelése panaszos adatai: panaszos neve, elérhetősége, a 
panaszban feltüntetett egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI.törvény 18. §

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam, 
szóbeli panaszokról rögzített 
jegyzőkönyv megőrzése 3 évig

panaszos panaszos Nem Nincsen

Kapcsolattartás vállalkozókkal, partnerekkel 
megrendelésekkel összefüggésben

vállalkozók, kapcsolattartók neve, elérhetőségei GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, kapcsolattartás 
fennállásáig

természetes személy kapcsolattartó természetes személy kapcsolattartó Nem Nincsen

Pótídjazással kapcsolatos adatkezelés helyszíni pótdíj befizetéséről szóló jegyzőkönyvben, 
vagy pótdíj tanúsítványon feltüntetett személyes adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I.törvény; a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI.törvény

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam - 
forgalmi vezetőnek kerül átadásra

Utas Utas, jegyellenőr Nem Nincsen

Autóbuszokon telepített, elektronikus biztonságtechnikai 
rendszer által rögzített kép-és hangfelvételek 

autóbuszokon rögzített képfelvételeken szereplő 
képmás; hangfelvétel

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges [például: 
autóbuszokat ért egyes balesetek, 
káresetek körülményeinek, 
panaszbejelentések kivizsgálása]

A felvételt a rögzítéstől számított 
16. napon töröljük, ha annak 
felhasználására bírósági vagy 
hatósági eljárásban nem kerül sor. 
Megkeresés esetén a felvételt 
haladéktalanul megküldjük a bíróság 
vagy hatóság részére. Akinek jogát 
vagy jogos érdekét a felvétel érinti, 
jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy a felvételt 
ne töröljük az említett határidőn 
belül. Amennyiben azonban az 
érintett ezen kérelmének a 
beérkezéstől számított 30 napon 
belül nem érkezik bírósági, vagy 
hatósági megkeresés részünkre, a 
felvételt töröljük  / Bírósági vagy 
hatósági eljárásban történő 
felhasználás esetén az adott 
eseménnyel összefüggő vizsgálat 
időtartamával, de legfeljebb 45 
nappal meghosszabbodik a 
felvételek tárolási ideje. A vizsgálat 
során felhasznált felvételt a vizsgálat 
és az annak eredményeként tett 
intézkedések, illetve bírósági vagy 
hatósági eljárás esetén az azt lezáró 
határozat jogerőre emelkedését vagy 
véglegessé válását követő 15. napon 

felvételeken szereplő Érintettek Elektronikus biztonságtechnikai 
rendszer

Felhasználás esetén illetékes 
hatóság/bíróság

Nincsen

Forgalmi vezető

Elektronikus levelezés, e-mail fiók használata

Levelezésben szereplő adatok; jelentkezői adatok 
(önéletrajzok forgalmi vezetőnek); e-mail fiókban tárolt 
adatok

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

e-mail fiók használatáig munkatársak, e-mail címekre 
levelet küldő személyek

Munkatársak, levelezés, e-mailen 
küldött dokumentumok; e-mail fiókban 
tárolt adatok

Nem Nincsen



Utaspanaszok kezelése panaszos adatai: panaszos neve, elérhetősége, a 
panaszban feltüntetett egyéb személyes adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI.törvény 18. §

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam, 
szóbeli panaszokról rögzített 
jegyzőkönyv megőrzése 3 évig

panaszos panaszos Nem Nincsen

Jegyzőkönyv felvétele járművekben keletkezett sérülésekről járművezető neve GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam

járművezetők Forgalmi vezető esetlegesen jogi képviselő, végrehajtó Nincsen

Tankolókártyák, tankolókorongok nyilvántartása autóbuszvezető neve, törzsszáma GDPR 6. cikk
(1) b) pont, az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél

adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, munkavállaló 
munkaviszonyának fennállásáig

járművezetők Forgalmi vezető Volán Nincsen

Pótídjazással kapcsolatos adatkezelés helyszíni pótdíj befizetéséről szóló jegyzőkönyvben, 
vagy pótdíj tanúsítványon feltüntetett személyes adatok

GDPR 6. cikk
(1) c) pont, az adatkezelés az 
adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I.törvény; a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI.törvény

jogi igények érvényesíthetőségéhez, 
védelméhez szükséges időtartam; 
pótdíj tanúsítványok megőrzése 
jogszabály értelmében a befizetésig

Utas Utas, jegyellenőr Esetlegesen jogi képviselő, végrehajtó Nincsen

Talált tárgyak nyilvántartása személyes okmányok leadása esetén név, okmány 
azonosító száma

GDPR 6. cikk (1) f) pont, az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, melynek 
alapja a Ptk. 5:55. §(1)bek.

tulajdonosnak történő átadásig okmány tulajdonosa személyes okmány Nem Nincsen

Autóbuszokon telepített, elektronikus biztonságtechnikai 
rendszer által rögzített kép-és hangfelvételek 

autóbuszokon rögzített képfelvételeken szereplő 
képmás; hangfelvétel

GDPR 6. cikk
(1) f) pont, az adatkezelés az 
adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges [például: 
autóbuszokat ért egyes balesetek, 
káresetek körülményeinek, 
panaszbejelentések kivizsgálása]

A felvételt a rögzítéstől számított 
16. napon töröljük, ha annak 
felhasználására bírósági vagy 
hatósági eljárásban nem kerül sor. 
Megkeresés esetén a felvételt 
haladéktalanul megküldjük a bíróság 
vagy hatóság részére. Akinek jogát 
vagy jogos érdekét a felvétel érinti, 
jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy a felvételt 
ne töröljük az említett határidőn 
belül. Amennyiben azonban az 
érintett ezen kérelmének a 
beérkezéstől számított 30 napon 
belül nem érkezik bírósági, vagy 
hatósági megkeresés részünkre, a 
felvételt töröljük  / Bírósági vagy 
hatósági eljárásban történő 
felhasználás esetén az adott 
eseménnyel összefüggő vizsgálat 
időtartamával, de legfeljebb 45 
nappal meghosszabbodik a 
felvételek tárolási ideje. A vizsgálat 
során felhasznált felvételt a vizsgálat 
és az annak eredményeként tett 
intézkedések, illetve bírósági vagy 
hatósági eljárás esetén az azt lezáró 
határozat jogerőre emelkedését vagy 
véglegessé válását követő 15. napon 

felvételeken szereplő Érintettek Elektronikus biztonságtechnikai 
rendszer

Felhasználás esetén illetékes 
hatóság/bíróság

Nincsen


