
                                                                                                                             

 

2. sz. melléklet - Az érintettekkel kapcsolatban kezelt adatok 
 

Tevékenység meg-
nevezése és az 

adatkezelés célja 
Jogalap Kezelt adatok köre Időtartam 

kik férnek 
hozzá az ada-

tokhoz 

Címzett (adat-
továbbítás) 

Az adattovábbí-
tás célja és jog-

alapja 

Adatok 
forrása 

közvetítői felkérés 
alapján a közvetí-
tői eljárás előkészí-
tése, teljesítése 

közvetítői fel-
kérés alapján a 
közvetítői eljá-
rás előkészí-

tése, teljesítése 
GDPR 6. cikk 

(1) bek. b) 
pont 

 
mediátori tevé-

kenységre 
vonatkozó jogi 
kötelezettség 
GDPR 6. cikk 

(1) bek. c) pont 
 

közvetítői felkérés 
alapján a közvetítői 
eljárás előkészítése, 
teljesítése szükséges 

személyes adatok 
felkérésben, nyilat-
kozatokban, megál-
lapodásban, feljegy-
zésekben, szakértői 
véleményben, tanúk 

meghallgatásával 
kapcsolatban készült 
dokumentációban ta-

lálható személyes 
adatok  

 
kapcsolattartási ada-
tok (név, e-mail cím 

stb.) 
 

közvetítői 
eljárás befe-
jezése után 

10 év 
 
 

mediátor 

ügyfél rendelke-
zése alapján  

(pl. bíróság, hi-
vatalok, harma-

dik személy 
stb.) 

 
jogszabály alap-
ján meghatáro-
zott esetekben 
(illetékes mi-
nisztérium, 

NAV, rendőrség 
stb.) 

szerződés 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. b) pont 

 
különleges adatok 
esetén az érintett 

kifejezett 
hozzájárulása  

GDPR 6. cikk (1) 
bek, a) pont, 

GDPR 9. cikk (2) 
bek. a) pont 

 
jogi kötelezettség 
GDPR 6. cikk (1) 

bek, c) 

érintett 
 

szakértő 
tanú  

Videokonferencia 
keretében 

jogos érdek  
GDRP 6. cikk 
(1) bek. f) pont 

Videokonferencia-
hívás keretében 10 év mediátor  

jogi kötelezettség 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. c) 
érintett 



                                                                                                                             

 
keletkezett adatok 

kezelése 
 

történő ügyfél-azo-
nosítás esetén az 

általunk kezelt ada-
tok (az elektronikus 
hírközlő hálózaton 

(…..) keresztül 
bemutatásra kerülő 
és videofelvétel ke-

retében rögzített sze-
mélyi azonosító ok-
mány adattartalma, 
valamint az érintett 
szintén ilyen módon 
rögzített képmása) 

a mediáció keretében 
elhangzottak nem 

kerülnek rögzítésre 
 

Gyermekek ada-
tainak kezelése 

mediációs eljárás 

szülők jogos 
érdeke 

GDRP 6. cikk 
(1) bek. f) pont 

különleges 
adat esetén ki-
fejezett hozzá-

járulás 
GDPR 9. cikk 

(2) bek. a) pont 

szülői által megadott 
adatok: gyermek 

neve, születési hely, 
idő, anyja neve, 

gyermekkel kapcso-
latban megosztott 

egyéb adatok 
(egészségi állapot, 

tanulmányi eredmé-
nyek stb.) 

közvetítői 
eljárás befe-
jezése után 

10 év 
 

mediátor 

ügyfél rendelke-
zése alapján  

(pl. bíróság, hi-
vatalok, harma-

dik személy 
stb.) 

 
jogszabály alap-
ján meghatáro-
zott esetekben 

(illetékes 

szülők jogos ér-
deke 

GDRP 6. cikk (1) 
bek. f) pont 

 
különleges adatok 
esetén kifejezett 

hozzájárulás  
GDPR 6. cikk (1) 

bek, a) pont, 

érintett 
 

szakértő 
tanú  



                                                                                                                             

 
illetve 6. cikk 

(1) bek. a) pont 
minisztérium, 

NAV, rendőrség 
stb.) 

GDPR 9. cikk (2) 
bek. a) pont 

 
jogi kötelezettség 
GDPR 6. cikk (1) 

bek, c) 
Számla, bizonylat 

kiállítása 
a megrendelés tel-

jesítése, 
adózási kötelezett-

ségek 
teljesítése 

jogi kötelezett-
ség GDPR 6. 

cikk (1) bek, c) 

Számla, bizonylat 
kiállításához, szám-

lázáshoz 
szükséges személyes 
adatok a vonatkozó 
adó- és számviteli 
szabályok alapján 

8 év mediátor  NAV 
jogi kötelezettség 
GDPR 6. cikk (1) 

bek, c) pont 
érintett 

Képviselőkkel 
(megbízottakkal) 
kapcsolatos ada-

tok kezelése 

Képviselőket, 
megbízottakat 
megbízó sze-
mélyek jogos 
érdeke GDPR 

6. cikk (1) bek. 
f) pont 

név 
képviselt személy, 

szervezet adatai 
kapcsolattartási ada-

tok  

közvetítő 
eljárás lezá-
rulta után 

10 év 

mediátor   
jogi kötelezettség 
GDPR 6. cikk (1) 

bek, c) pont 
érintett 

álláspályázatok-
kal kapcsolatos 

adatkezelés a nyi-
tott pozíció betöl-

téséig 

szerződés elő-
készítése 

6. cikk (1) bek. 
b) pont 

pályázatban, motivá-
ciós levélben sze-

replő adatok 
pályázat értékelése, 
interjú során készült 

feljegyzések 

nyitott pozí-
ció betölté-

séig 
 mediátor   érintett 

álláspályázatok-
kal kapcsolatos 

adatkezelés  

jogos érdek 
6. cikk (1) bek. 

f) pont 

pályázatban, motivá-
ciós levélben sze-

replő adatok 

jogorvoslati 
határidő le-

jártáig 
 mediátor   érintett 



                                                                                                                             

 
a pozíció betöltése 
után a jogorvoslati 
határidő lejáratáig 

pályázat értékelése, 
interjú során készült 

feljegyzések 
álláspályázatokkal 
kapcsolatos adat-

kezelés  
a pozíció betöltése 
után a pályázat to-
vábbtárolása újbóli 
megkeresés céljá-

ból 
 

hozzájárulás  
GDPR 6. cikk 

(1) bek. a) pont 

pályázatban, motivá-
ciós levélben sze-

replő adatok 
pályázat értékelése, 
interjú során készült 

feljegyzések 

1 év illetve 
a hozzájáru-
lás vissza-
vonásáig 

 mediátor   érintett 

szakdolgozat ké-
szítése 

előre egyeztetés 
esetén fiatal tehet-
séges egyetemis-

táknak szakmai se-
gítséget nyújtunk 
szakdolgozat ké-
szítéséhez, ennek 
adminisztrációjá-
val kapcsolatos 

adatkezelés 

jogos érdek 
GDPR 6. cikk 

(1) bek. f) 
 

egyetemi hallgató 
neve, születési hely 

és időpont,  
felsőoktatási intéz-

mény neve, kar meg-
nevezése 

témavezető neve, 
szakdolgozat írásá-

nak időtartama 
szakdolgozat egy 

példánya 

nem selej-
tezhető 

mediátor 
témavezető   

érintett 
témave-

zető 

érintetti kérel-
mekkel kapcsola-

tos adatkezelés 

jogi kötelezett-
ség  

GDPR 6. cikk 
(1) bek. c)  

érintetti kérelemben 
és a kérelemmel kap-
csolatos dokumentá-
cióban (válaszban) 

szereplő adatok 

5 év mediátor 

adattovábbítás 
csak rendkívüli 
helyzet esetében 
(NAIH, bíróság 

stb.) 

jogos érdek 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) 
érintett 



                                                                                                                             

 

közvetítői tevé-
kenység nyilván-

tartása 

jogi kötelezett-
ség  

GDPR 6. cikk 
(1) bek. c)  

a) a közvetítői eljá-
rás megindításának 

az időpontja, 
b) a felek neve (elne-

vezése), lakcíme 
(székhelye), a vita 

jellege, 
c) a közvetítői eljá-
rás eredményessége 
esetén a megállapo-
dás aláírásának és a 
közvetítői eljárás 

eredménytelensége 
esetén a közvetítői 

eljárás befejezésének 
időpontja, 

d) annak ténye, hogy 
az eljárásban jogi 

képviselő (meghatal-
mazott) részt vett-e, 
jogi képviselő rész-
vétele esetén neve, 

elérhetőségi címe, és 
e) az eljárásban fel-
számított díj és költ-

ségek összege 

eljárás befe-
jezése után 

10 év 
mediátor 

adattovábbítás 
csak rendkívüli 
helyzet esetében 

(illetékes mi-
nisztérium, bíró-

ság stb.) 

jogi kötelezettség  
GDPR 6. cikk (1) 

bek. c)  
 

jogos érdek 
GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) 

érintett 
mediátor 

adatvédelmi inci-
densekkel 

jogi kötelezett-
ség  

incidens nyilvántar-
tásban szereplő sze-

mélyes adatok 

incidenssel 
érintett ada-

tok 
mediátor 

adattovábbítás 
csak rendkívüli 
helyzet esetében 

jogi kötelezettség  
GDPR 6. cikk (1) 

bek. c)  

érintett 
 



                                                                                                                             

 
kapcsolatos nyil-

vántartás 
GDPR 6. cikk 

(1) bek. c) 
megőrzési 
idejéhez 
igazodik 

(illetékes mi-
nisztérium, bíró-

ság stb.) 

 
jogos érdek 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) 

honlapunkon ke-
resztül kapcsolat-

felvétel 
tájékoztatás kérése, 
közvetítői eljárás 
kezdeményezése, 

ajánlatkérés 

szerződés elő-
készítése 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. b) 

 
 jogos érdek 

GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) 

név, e-mail cím, tele-
fon, téma, üzenet tar-

talma, időpont 
3 év mediátor    
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