4.12

Az Egisből nyugdíjba vonult, volt munkavállalókra vonatkozó adatkezelések
Az adatkezelés célja

1. Az Egisből nyugdíjba vonult
munkavállalókról ún. „nyugdíjas
lista” készítése abból a célból,
hogy a listán szereplő személyeket
az Egis postai úton meghívó
küldésével,
vagy
telefonon
értesíteni tudja az Egis által
szervezett
rendezvényekről,
programokról (pl. Klub nap,
Karácsonyi műsor, Nyugdíjas
kirándulás, stb.).

Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) a) pontja
(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását
bármikor
visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson
alapuló,
a
visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A hozzájárulás hiányában az
érintett nem kap értesítést az Egis
Az Egis az esetleges visszajelzések által szervezett rendezvényekről,
darabszámáról
anonimizált programokról.
nyilvántartást vezet abból a célból,
hogy kalkulálni tudjon a résztvevők
létszámával (pl. a kiránduláshoz
busz és a programhoz kapcsolódó
feltételek
biztosítása,
a
rendezvényeken étel, ital rendelés,
terem foglalás, kisebb tárgyi
ajándékok biztosítása a résztvevő
részére).
2. Az 1. pontban hivatkozott GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az
rendezvények megörökítése és érintett önkéntes hozzájárulása.
ezen keresztül az emlékezet
megőrzése
céljából
készült Az érintett jogosult arra, hogy

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások címzettjei
Az érintett neve, levelezési címe, Az érintett hozzájárulásának
vagy
lakcíme
(település, visszavonásáig.
irányítószám,
utca/házszám),
mobil elérhetősége, vezetékes Hozzáférésre jogosult az Egis-en
telefonszáma.
belül:
HR kontrolling és kompenzációs
osztály, HR ügyfélszolgálati osztály,
az Egisnél működő Nyugdíjas iroda,
a Belső kommunikációs osztály és a
HR adminisztrációs és munkaügyi
kapcsolatos osztály munkatársai.

Az Egis belső és külső
kommunikációs osztályai, vagy
megbízottaik által készített fotók
és videók (pl. Egis vagy partnerei
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A
felvételek
nyilvánosságra
hozataláig hozzáférésre jogosultak
az Egis-en belül:
Az érintett hozzájárulásának

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

felvételek,
illetve
felhasználása.

videók hozzájárulását
bármikor
által szervezett
visszavonja. A hozzájárulás
hivatkozott
visszavonása nem érinti a
látogatása során).
A
felvételek
lehetséges
hozzájáruláson
alapuló,
a
megjelenési helyei:
visszavonás előtti adatkezelés
(pl. a már publikált anyagok)
1.
Interneten,
közösségi
jogszerűségét.
médiában
(pl.
Facebook,
LinkedIn, Instagram, Youtube,
Tömegfelvételek és nyilvános
Snapchat, stb.),
közéleti szereplésről készült
2.
A Servier és Egis Csoport
felvételek esetén nincs szükség
vállalatai,
kereskedelmi
az érintett hozzájárulására (a
képviseletei, valamint partnerei
Polgári Törvénykönyvről szóló
által üzemeltetett weboldalakon,
2013. évi V. törvény („Ptk.”).
3.
Egis applikációban és az
2:48. § (2)).
Egis intranetes felületein,
4.
TV-ben,
nyomtatott
A hozzájárulás hiányában a
sajtóban,
felvétel nem készíthető el. A
5.
Az
Egis
telephelyén törlés
joga
a
megjelenés
elhelyezett kivetítőkön, vállalati formájára
tekintettel
prezentációkban,
partnereknek gyakorolható.
Például
a
vagy munkavállalóknak szóló nyomtatásban már megjelent
információs
vagy
promóciós vagy
interneten
közzétett
anyagokban.
tartalmak nem biztos, hogy
6. Az Egis által szerkesztett törölhetők,
mert
harmadik
kiadványokban.
személy le is másolhatja őket.
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Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások címzettjei
1. pontban visszavonásáig.
rendezvények
A
felvételek
nyilvánosságra
hozataláig hozzáférésre jogosultak
az Egis-en belül:
HR kontrolling és kompenzációs
osztály,
HR
ügyfélszolgálati
osztály, az Egisnél működő
Nyugdíjas
iroda,
a
Belső
kommunikációs osztály és a Jogi
Főosztály illetékes munkatársai.
Az Egist az 1. pontban
hivatkozott
rendezvényeinek
megvalósulását
támogató
grafikai és vizuális anyagok
tervezéséért és gyártásáért felelős
marketing
ügynökséget
és
nyomdai
szolgáltatót
vesz
igénybe.
Ezen
partnerek
folyamatos
változása miatt a társaságok neve
nem kerül jelen tájékoztatóban
rögzítésre, azonban megkeresés
esetén
(elérhetőség:
adatvedelem@egis.hu) az aktuális
partnerek listáját rendelkezésre
bocsájtjuk.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

3. Egyéb, az 1. pontban nem
említett eseményekről hírlevél
küldése postai úton, vagy
emailben.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az
érintett hozzájárulása.

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások címzettjei
Egyes
felvételeket
és
médiaanyagokat az Egis továbbítja
a
nyomtatott
sajtótermékek
lapkiadóihoz a nyomtatott, illetve
online
sajtóban
történő
megjelenése céljából.

Az érintett neve, levelezési címe, Az érintett hozzájárulásának
vagy
lakcíme
(település, visszavonásáig.
irányítószám, utca/házszám), eAz érintett jogosult arra, hogy mail cím.
Hozzáférésre jogosult az Egis-en
hozzájárulását
bármikor
belül:
Például:
Egis
kiadványok visszavonja. A hozzájárulás
HR kontrolling és kompenzációs
(Borostyán hírlevél) eljuttatása az visszavonása nem érinti a
osztály, a HR ügyfélszolgálati
érintettek felé.
hozzájáruláson
alapuló,
a
osztály munkatársai és az Egisnél
visszavonás előtti adatkezelés
működő Nyugdíjas iroda és a Belső
jogszerűségét.
kommunikációs osztály munkatársai.
A hozzájárulás hiányában az
érintett nem kap hírlevelet az
Egis-től.

4. Az Egis által nyújtott
támogatást kérő megkeresések
ügyvitele,
válaszadás
az
érintettek részére, a támogatás
elbírálása és adott esetben
megadása.
Az érintettek személyesen az
Egisnél
működő
Nyugdíjas
irodánál adják le a támogatás iránti

GDPR 6. cikk (1) b) pontja – az
adatkezelés az Egis által a
támogatást
kérő
személy
irányában vállalt kötelezettség
teljesítéséhez (ami jelen esetben a
támogatás nyújtása) szükséges,
vagy
az
a
konkrét
kötelezettségvállalást
megelőzően a támogatást kérő

Az érintett neve, levelezési címe,
vagy
lakcíme
(település,
irányítószám,
utca/házszám),
mobiltelefonszám,
vezetékes
telefonszám,
e-mail
cím,
nyugdíjas
szelvény
(mely
tartalmazza az érintett nevét, a
lakcímét és a részére folyósított
nyugdíj összegét), továbbá a
támogatás
igényléséhez
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A tárgyév időpontjától számított 5+1
év.
A támogatás elutasítása esetén: az
elutasítástól számított 5 év.
Hozzáférésre jogosult az Egis-en
belül:
Nyugdíjas iroda, a Nyugdíjas
Bizottság és a

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

igényüket az arra vonatkozó
jogosultságot
igazoló
dokumentumokkal együtt. Az
érintettek
által
benyújtott
igazolások vizsgálatát követően a
Nyugdíjas Biztosság dönt az
egyénenként
megítélhető
támogatás összegéről, melyről
(anonimizált) listát készít és
továbbít a HR kontrolling és
kompenzációs osztály munkatársai
részére, a nyugdíjas jóléti keret
ellenőrzése és a jövő évre
vonatkozó tervezhetősége céljából.

személy kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
A támogatás megítélése esetén az
Egis a kötelezettségvállalását
(támogatás
nyújtása)
nem
formális szerződés megkötésével
teljesíti.

5.
Az
Egis
üdülőinek
igénybevételével
kapcsolatos
jelentkezések
ügyvitele,
válaszadás az érintettek részére,
a jelentkezés elbírálása és adott
esetben jóváhagyása.

GDPR 6. cikk (1) b) pontja – az
adatkezelés az Egis által az
üdülés
igénybevételére
jelentkező személy irányában
vállalt
kötelezettség
teljesítéséhez (ami jelen esetben

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások címzettjei
szükséges
igazolásokat
(pl. HR kontrolling és kompenzációs
gyógyszerszámla, orvosi lelet, osztály és a HR ügyfélszolgálati
kezelés
díja,
egészségügyi osztály munkatársai (mely utóbbi
adatok).
kettő csak anonimizált listát lát).

A személyes adatok megadása
nélkül az érintett nem jogosult a
támogatást igénybe venni.
Ha a támogatás elbírálásához
egészségügyi adatok megadása
szükséges,
az
adatkezelés
jogalapja az egészségügyi és a
hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény 4.
§ (1) a) pontja. Eszerint
egészségügyi adatot az Egis az
egészség
megőrzésének,
javításának, fenntartásának (a
támogatás segítségével történő)
előmozdítása céljából jogosult
kezelni.
Név, születési idő, adóazonosító
jel, közeli hozzátartozó minőség.
Az érintett jelenti be az űrlapon
a közeli hozzátartozó/ külsős
személy jelentkezését is, a fent
hivatkozott
adatok
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Az üdülés időpontjának tárgyévétől
számított 5+1 év, az Art. 78. § (3),
202. § (1) alapján.
Hozzáférésre jogosult az Egis-en
belül:
HR
kontrolling
és

Az adatkezelés célja
Az érintett személyesen, vagy emailben jelentkezik a HR
kontrolling és kompenzációs
osztály munkatársainál.
A jelentkezési űrlapon az érintett
által megadott személyes adatok
közül a nevet és a születési
dátumot az Egis illetékes
munkatársai
az
üdülő
üzemeltetőjének továbbítják, a
szobákat lefoglalása, az üdüléshez
szükséges
feltételek
megteremtése és az érintettek
fogadása céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

az üdülés igénybevételének
biztosítása) szükséges, vagy az a
konkrét
kötelezettségvállalást
megelőzően az üdülést igénylő
személy kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
Az üdülési igény jóváhagyása
esetén
az
Egis
a
kötelezettségvállalását (üdülési
lehetőség
biztosítása)
nem
formális szerződés megkötésével
teljesíti.

feltüntetésével.
Ezzel
kapcsolatban az Egis feltételezi,
hogy
az
érintett
az
adatkezelésről
megfelelően
tájékoztatta közeli hozzátartozót
/ külsős személyt, mielőtt átadja
az adatait az Egis számára.

A személyes adatok megadása
nélkül
az
Egis
üdülők
igénybevétele nem biztosítható.

Az érintettek saját választásuk
szerint
jogosultak
a
vendégkönyvbe írni, ahol további
személyes
adatokat
(név,
vélemény) tüntethetnek fel. A
vendégkönyvbe az adott üdülőben
nyaraló Egis-es kollégák és az
üdülő gondnoka tekinthet be.

Idegenfogalmi adó elszámolása
tekintetében
(az
adó
a
vendégéjszakát
töltő
magánszemélyt terheli): a helyi
adókról szóló 1990. évi C.
törvény 30. §, 34. § (2).

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások címzettjei
kompenzációs osztály illetékes
munkatársai.
Az üdülési igény jóváhagyása
esetén: az üdülés időpontjának
tárgyévétől számított 5+1 év, az az
adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)
alapján.
Az iratokat az adózónak a
nyilvántartás módjától függetlenül
az adó megállapításához való jog
elévüléséig kell megőriznie. Az adó
megállapításához való jog annak a
naptári évnek az utolsó napjától
számított öt év elteltével évül el,
amelyben az adóról bevallást,
adatbejelentést, bejelentést kellett
volna tenni, illetve bevallás,
adatbejelentés,
bejelentés
hiányában az adót meg kellett volna
fizetni.
Az üdülési igény elutasítása esetén:
az elutasítástól számított 5 év.
Hozzáférésre jogosult az Egis-en
belül:
HR
kontrolling
és
kompenzációs osztály és a HR
ügyfélszolgálati osztály illetékes
munkatársai.
Az
Egis
a
Future
Létesítménygazdálkodási
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FM
Zrt.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre
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Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások címzettjei
(http://future-fm.hu/; mail@futurefm.hu; 1148 Budapest, Fogarasi út
5.), mint adatfeldolgozó részére
továbbítja az adatokat. E cég
alkalmazottja az üdülőgondnok, aki
ennek alapján kitölti a szobakönyvet,
és továbbítja az idegenforgalmi adó
befizetéséhez szükséges adatokat az
illetékes önkormányzat felé.

