
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
IV. A szerv nyilvántartásai 

 

A) Adat megnevezése 

 

B) Adat 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvántartásának 

 
 

- neve; 

 
Adatkezelési tevékenység nyilvántartása 

- formátuma; 

 
Word; 

- az adatkezelés célja; 

 

Az adatkezelés célja az EXPO PARK Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1101 Budapest, 

Albertirsai út 10.; cégjegyzékszám: 01-09-734453; a továbbiakban: „EXPO 

PARK Kft.”) jogos érdekeinek érvényesítése és védelme, valamint az EXPO 

PARK Kft.-t terhelő szerződésen vagy jogszabályon alapuló egyes jogok és 

kötelezettségek teljesítése. 

 

Amennyiben az adatkezelés célja nem a Társaságot terhelő szerződésen vagy 

jogszabályon alapuló egyes jogok és kötelezettségek teljesítése, úgy az 

adatkezelés az alább célokat szolgálhatja: 

- A munkavégzés és az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag, munkavállaló és 

megbízott magatartásának ellenőrzése. 

- Az EXPO PARK Kft. biztonságos működéséhez szükséges feltételek 

megteremtése és fenntartása, a biztonságos működést fenyegető vagy 

veszélyeztető körülmények megelőzése, felderítése. 

- A munkaviszony, vezető tisztségviselői-, felügyelőbizottsági tagsági- és 

megbízási jogviszony megszűnését követően felmerülő esetleges igények 

érvényesítése. 

 

- jogalapja; 

 

A személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 

egyike teljesül: 

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét célból történő 

kezeléséhez;  

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

- az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; 



- az adatkezelés az EXPO PARK Kft. vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

 

- időtartama; 

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama a munkaviszony, vezető 

tisztségviselői-, felügyelőbizottsági tagsági- és megbízási jogviszony 

megszűnésétől számított öt év. 

 

Az EXPO PARK Kft. kizárólag olyan formában és időtartamig tárolja 

személyes adatait, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. 

 

- az érintettek köre; 

 

Az EXPO PARK Kft. az alábbi érintettek személyes adatait kezeli: 

- az ügyvezető; 

- a felügyelőbizottsági tagok; 

- munkavállalók; 

- a Társaság által megbízott természetes személyek. 

 

- az adatok forrása. 

 

Az EXPO PARK Kft. személyes adatainak forrása: 

- az ügyvezető; 

- a felügyelőbizottsági tagok; 

- munkavállalók; 

- a Társaság által megbízott természetes személyek. 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái 

 

n.a. 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja 

 

n.a. 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 

 

n.a. 

 

Rövidítés: 

n.a.: Az EXPO PARK Kft.-nél nem áll rendelkezésre a megjelölt közérdekű adat. 


