
sorszám: tevékenység kezelt adatok adatkezelési cél Adatkezelés jogalap Adattárolás időtartam

1 Gépjárművek javítása, tulajdonos üzembentartó gépjármű javítási, karbantartási hozzájárulás+törvény 8 év

karbantartása, neve, lakcíme,telefonszáma, munkáinak teljesítése Infotv. 6 §. (4) ( .5)

lakatos, és fényező munkák e-mail címe ügyfélkezelési szolgáltatások (4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

gépjármű adatai: célja az adatkezelővel írásban kötött 

gépjárművek  műszaki és forg.rendszám, szerződés végrehajtása, a szerződésnek

eredetvizsgáztatása típusa, alvázszám, tartalmaznia kell minden olyan információt,

motorszám, szín amelyet a személyes adatok kezelése 

ügyfélkezelési szolgáltatások forgalmi engedély adatai szempontjából  e törvény alapján az 

évjárat, km állás, üzemanyag érintettnek ismernie kell, így különösen a

várható javítási költség kezelendő adatok meghatározását, az 

jármű sérülései adatkezelés időtartamát, a felhasználás

gépjármű szerviz előélete célját, az adatok továbbításának tényét,

címzettjeit. A szerződésnek félreérthetetlen 

módon tartalmaznia kell, hogy az érintett 

aláírásával hozzájárul adatainak a 

szerződésben meghatározottak szerinti

kezeléséhez- 

(5) Ha a személyes adat felvételére az 

érintett hozzájárulásával került sor , az

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában 

a.) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

céljából, vagy 

b.) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adatok védelméhez 

fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 

érintett hozzájárulásának visszavonását követően 

is kezelheti. 

Számv.tv. 169 §.(2.)

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a

főkönyvi számlákat, az analitikus , ill. részletező

nyilvántartásokat) 8 évig kell olvasható formában ,

a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

visszakereshető módon megőrizni. 

sorszám: tevékenység kezelt adatok adatkezelési cél Adatkezelés jogalap Adattárolás időtartam

2. gépjármű bérbeadása Név , lakcím, telefonszám, gépjármű bérbeadás hozzájárulás+törvény 8 év

email cím, személyi igazolvány szám Infotv. 6 §. (4) ( .5)

jogosítvány száma, (4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

hozzájárulás+törvény

Infotv. 6 §. (4) ( .5)

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

célja az adatkezelővel írásban kötött 

szerződés végrehajtása, a szerződésnek

tartalmaznia kell minden olyan információt,

amelyet a személyes adatok kezelése 

szempontjából  e törvény alapján az 

érintettnek ismernie kell, így különösen a

kezelendő adatok meghatározását, az 

adatkezelés időtartamát, a felhasználás

célját, az adatok továbbításának tényét,

címzettjeit. A szerződésnek félreérthetetlen 

módon tartalmaznia kell, hogy az érintett 

aláírásával hozzájárul adatainak a 

szerződésben meghatározottak szerinti

kezeléséhez- 

(5) Ha a személyes adat felvételére az 

érintett hozzájárulásával került sor , az

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában 

a.) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

céljából, vagy 

b.) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 

érvényesítése a személyes adtok védelméhez 

fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 

érintett hozzájárulásának visszavonását követően 

is kezelheti. 

Számv.tv. 169 §.(2.)

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a

főkönyvi számlákat, az analitikus , ill. részletező

nyilvántartásokat) 8 évig kell olvasható formában ,

a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 

visszakereshető módon megőrizni. 
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