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Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

 
 
Az adatkezelő adatai  
 

Neve:      P. M. A. Kft. 

Székhelye és postacíme:   1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/a. 

Cégjegyzék száma:   01-09-260291. 

Adószáma:    10797596-2-41. 

E-mail címe:    adatvedelem@asvanyvilag.hu 

Képviseli:    Dobál Miklós ügyvezető 
 

Adatkezelési 
célok 

Adatkezelés 
jogalapja 

Érintettek 
kategóriája 

Kezelt adatok köre Ki férhet 
hozzá az 

Adatkezelő 
szervezetén 

belül? 

Adatkezelés 
időtartama 

Adattovábbítás 

Regisztráció 
ügyfél-account 
létrehozása 
céljából 

az érintett 
hozzájárulása - 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

honlapon 
regisztráló 
ügyfelek 

Felhasználónév 
E-mail cím 
Jelszó 

ügyvezető Az érintett 
személy 
hozzájárulásának 
visszavonásáig 
(regisztráció 
törléséig). 

Tárhelyszolgáltató 

Számviteli 
bizonylat 
kiállítása 

jogi kötelezettség 
teljesítéséhez 
szükséges* - GDPR 
6. cikk (1) bekezdés 
c) pont 

Megrendelést leadó 
ügyfelek 

Számlázási név, 
Számlázási cím, 
Adószám, Termék 
neve, bruttó, nettó ára, 
kiállítás, teljesítés 

ügyvezető, 
számlát 
kiállító 
munkavállaló 

A számla 
kiállításától 
számított 8 év. 

Könyvelő 
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dátuma, fizetési 
határidő, végösszeg 
(nettó, bruttó, áfa 
összege) 

Megrendelés 
teljesítése, 
kiszállítás 

szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges- GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont 

Megrendelést leadó 
ügyfelek 

Név 
Szállítási Cím, 
megrendelés adatai 

ügyvezető, 
megrendelés 
teljesítésében 
résztvevő 
munkavállaló 

A szerződés 
megszűnését 
követő 5 év. 

Futárcég 

Kapcsolattartás 
a megrendelés 
teljesítése 
érdekében 

szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges- GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont 

az adatkezelővel 
ügyfélkapcsolatban 
álló természetes 
személyek 

Név, Telefonszám, E-
mail cím 

ügyvezető, 
megrendelés 
teljesítésében 
résztvevő 
munkavállaló 

A szerződés 
megszűnését 
követő 5 év. 

Tárhelyszolgáltató 

Hírlevél küldés az érintett 
hozzájárulása - 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

a marketing célú 
adatkezeléshez 
hozzájáruló 
természetes 
személyek, 
ügyfelek 

Név  
E-mail cím 

ügyvezető Az érintett 
személy 
hozzájárulásának 
visszavonásáig 
(leiratkozás). 

Tárhelyszolgáltató 

Panaszkezelés, 
szavatossági 
igények 
kivizsgálása 

jogi kötelezettség 
teljesítéséhez 
szükséges** - GDPR 
6. cikk (1) bekezdés 
c) pont 

panaszt, 
szavatossági 
kifogást 
előterjesztő ügyfél 

a panasz egyedi 
azonosítószáma, a 
fogyasztó neve, 
lakcíme, a 
panaszbejelentés 
helye, ideje, a 
panaszbejelentés 
módja, a fogyasztó 
által beküldött iratok, 
dokumentumok, 
egyéb bizonyítékok 
jegyzéke, a panasz 

ügyvezető, 
boltvezető 

A panaszról 
felvett 
jegyzőkönyvek és 
az írásbeli 
panaszokra adott 
válaszok másolati 
példányai 
tekintetében az 
Fgytv. 17/A. § (7) 
bekezdése alapján 
öt év, a vásárlók 
könyvébe tett 

Nincs 
adattovábbítás. 
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leírása, a jegyzőkönyv 
felvételének helye, 
ideje és a 
jegyzőkönyvvezető 
neve, aláírása illetve 
visszavét esetén a 
termék adatai. 

bejegyzések 
másodpéldányai 
tekintetében két 
év. 

Ügyfél-
átvilágítási és 
bejelentési 
kötelezettség 
teljesítése Pmt. 
szerint 

jogi kötelezettség 
teljesítéséhez 
szükséges - GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) 
pont, a pénzmosás és 
a terrorizmus 
finanszírozása 
megelőzéséről és 
megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. 
törvény 7. § (2) 
bekezdés, 30. § (2) 
bekezdés 

Pmt.ben 
meghatározott 
ügyfelek, tényleges 
tulajdonosok (3.§ 
41. 38. pontok) 

Pmt. 7. § (2) 
bekezdésben, 8. § (2) 
bekezdésében, 9. § (1) 
bekezdésében 
meghatározott adatok 

ügyvezető, 
munkavállaló 

a Pmt. 56. § (1) 
bekezdésének 
megfelelően az 
üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, 
illetve az ügyleti 
megbízás 
teljesítésétől 
számított nyolc 
év, a Pmt. 58. § 
(1) bekezdésében 
foglaltak 
megvalósulása 
esetén 10 év. 

A pénzmosásra, 
terrorizmus 
finanszírozására 
vagy dolog 
büntetendő 
cselekményből való 
származására utaló 
adat, tény, 
körülmény 
felmerülése során 
történő bejelentési 
kötelezettség 
teljesítése érdekében 
kezelt személyes 
adatokat az 
Adatkezelő 
továbbítja a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
illetékes szervezeti 
egysége részére. 

vagyonvédelem, 
élet, testi épség, 
és személyi 
szabadság 
védelme 

Adatkezelő jogos 
érdeke – GDPR 6. 
cikk f) pontja 

kamera 
látószögében 
tartózkodó 
ügyfelek, 
munkavállalók 

Képmásról készített 
felvétel 

ügyvezető 3 munkanap Nincs 
adattovábbítás, 
kivéve: 
hatósági 
megkeresések. 
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munkaviszony 
létesítése, 
teljesítése, 
megszüntetése 

a szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges- GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont, 

munkavállalók munkaszerződésben 
szereplő adatok 

ügyvezető munkaviszony 
megszűnését 
követő 5 év 

Nincs 
adattovábbítás. 

Munkáltatót 
terhelő 
bejelentési 
kötelezettségek 
teljesítése 
céljából 

jogi kötelezettség 
teljesítéséhez 
szükséges - GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) 
pont, 

munkavállalók, 
hozzátartozók 

*** ügyvezető munkaviszony 
megszűnését 
követő 50 év 

Könyvelő 

Munkavállalók 
ellenőrzése 

Adatkezelő jogos 
érdeke – GDPR 6. 
cikk f) pontja 

munkavállalók e-mail, számítógép, 
mobil, 
internethasználat 
adattartalma 

ügyvezető Ellenőrzés 
megtörténtéig.  

Nincs 
adattovábbítás. 

leendő 
munkavállaló 
kiválasztása, 
állásinterjú 
megszervezése 

az érintett 
hozzájárulása - 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

álláspályázatra 
jelentkezők 

álláspályázatban 
szereplő adatok 

ügyvezető Jelentkezési 
határidő lejáratát 
követő 1 év 

Nincs 
adattovábbítás. 

 

* az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9. § e), 77. § (1) bekezdés 

** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7). 

*** név, születési név, születési helye, és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, 
végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát, biztosítási 
jogviszony kezdete, heti munkaidő, végzettséget igazoló okmányok másolati példánya. 

Pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülőkedvezményes utazási igazolvány 
igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából: hozzátartozójának, élettársának születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve, 
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adóazonosító jele, érvényes diákigazolvány meglétének ténye 


