MÁS ADATKEZELŐ NEVÉBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
NYILVÁNTARTÁSA KÖNYVELŐI ADATFELDOLGOZÓNÁL
1. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE:
Cégnév: Job Impulse Hungária Kft
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-193096
Adószám: 14884232-2-41
Képviselő: DR. Ulrich Langanke
Telefonszám:
Fax:
E-mail cím:
Honlap:
(a továbbiakban: Adatfeldolgozó)
2. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő
információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági
alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.
Az Adatfeldolgozó:
■ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
■ a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
■ a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával
korlátozza.,
■ az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
■ az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi,
amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek
férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
■ a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
■ biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.
■ A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
3. A MEGBÍZÓK, MINT ADATKEZELŐK NEVÉBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSEK
3.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) Az Adatfeldolgozó az adatkezelő törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségei teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli az adatkezelővel
vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi
CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási

státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a
gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az
ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama az adatkezelővel fennálló jogviszony
idejéig.
3.2. Kifizetői adatkezelés
(2) Az Adatfeldolgozó az adatkezelőt terhelő, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségei teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,
bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli az adatkezelő
munkavállalói, családtagjai, foglalkoztatottjai, onnan egyéb juttatásban részesülők –
adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel az adatkezelő kifizetői (2017:CL.
törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az
Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy
természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is),
nemét,
állampolgárságát,
a
természetes
személy adóazonosító
jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények
ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Adatfeldolgozó kezelheti az érintett
munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./)
tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama az adatkezelővel fennálló jogviszony
idejéig.
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