Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás
IMMODUS Zrt.
1. § Az IMMODUS Zrt., mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (2), 24. § (1) c) és (2) e) szerint az alábbi belső
adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást vezeti.
2. § Az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás a IMMODUS Zrt.. szervezeti egységeinél
történő, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan tartalmazza
 az adatkezelés nyilvántartási számát,
 az adatkezelés célját,
 az adatkezelés jogalapját,
 az érintettek körét,
 az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 az adatok forrását,
 az adatok kezelésének időtartamát,
 a továbbított adatok fajtáját, az adattovábbítás időpontját, a továbbítás jogalapját és címzettjét,
ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
 az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és
az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
 a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait,
 az adatkezelés nyilvántartási számát.
3. § Az Adatkezelő adatai:
Az adatkezelő neve, típusa:

IMMODUS Zrt.

Címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

4. § Az önálló adatkezelések
1. adatkezelés: Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelést adatfeldolgozóként a
FŐTÁV Zrt végzi az erre vonatkozó szabályzata alapján
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-

Az adatkezelés célja:

a
megüresedő
álláshelyek
betöltésére
a
munkaviszony
későbbi
létesítése
céljából,
megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
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Az érintettek köre:

Az érintettekre vonatkozó adatok:

a Társaság
személyek

részére

önéletrajzukat

beküldő

név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési
adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb
adatok,
ajánló
személyazonosító
adatai,
háttérellenőrzés sikerességének ténye

Az adatok forrása:

érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

az érintett törlési kérelméig, maximum 6 hónapig

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

önéletrajzok tárolása, felvételi eljárások lefolytatása

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

2. adatkezelés: Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem
bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés csak
a Társasággal munkaviszonyban álló személyek
személyes adatára vonatkozik

Az adatkezelés célja:

munkaviszony
létesítése,
teljesítése
vagy
megszüntetése,
az
ezekkel
kapcsolatos
jogosultságok elismerése és kötelezettségek
tanúsítása

Az adatkezelés jogalapja:

törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az
érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és
a 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról

Az érintettek köre:

munkavállalók
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Az érintettekre vonatkozó adatok:

munkavállaló kapcsán
neve,
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
törzsszáma,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magánnyugdíjpénztári
o
tagság ténye,
o
belépés ideje (év, hó, nap),
o
magánnyugdíjpénztár neve és kódja,

adóazonosító jele,

társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

munkakönyv másolat (ha van),

nyilatkozat tartozásról,

folyószámla száma,

munkaviszony kezdő napja,

biztosítási jogviszony típusa,

heti munkaórák száma,

telefonszáma,

családi állapota,

végzettséget igazoló okmány másolati példánya,

munkaalkalmassági egészségügyi igazolás,

munkaköre,

orvosi alkalmasság ténye,

erkölcsi bizonyítványa
o
kiállításának dátuma,
o
okmányszáma,
o
kérelem azonosítója,

a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró
orvosi vizsgálat elvégzésének ténye,

meghatározott
munkakörben
vezetési
engedély
kategóriánkénti egészségügyi alkalmassága lejártának
időpontja,

főálláson kívüli munkavégzés esetén
o
jogviszony jellege,
o
munkáltató neve és székhelye,
o
a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi
átlagos munkaidő,
o
elvégzendő tevékenység,

előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások:

igazolvány
a
biztosítási
jogviszonyról
és
az
egészségbiztosítási ellátásról,

munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről,

előző évi adóalap,

az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével
kapcsolatosan
o
a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven
százalékos
mértékű
egészségkárosodás
megállapítását igazoló okmány fénymásolata,
o
fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló
okmány fénymásolata,
o
vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló
okmány fénymásolata,

pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele,
adómentes
természetbeni
juttatásnak
minősülő
kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy
adómentes iskolakezdési támogatás céljából a munkavállaló
16. életévét betöltött hozzátartozójának, élettársának

születési helye, ideje,

lakcíme

anyja neve,

társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

adóazonosító jele,

érvényes diákigazolvány meglétének ténye
baleset esetén értesítendő személy neve, telefonszáma
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Az adatok forrása:

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

érintett

az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály
szerint
 munkaviszonnyal
kapcsolatos
jogosultságokkal és kötelezettségekkel
kapcsolatosan
a
munkaviszony
megszűnéséig,
 munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal
kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban
meghatározott
határideig.

elektronikusan és papíralapon

Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Bérszámfejtés

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Adattovábbítás 1.
A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk:

dolgozó neve, adószáma, munkahelye, befizetett
összeg

A továbbítás címzettjének neve:

OTB Bank SZÉP kártya csoport

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Az adattovábbítás ideje:

minden hónapban

Adattovábbítás 2.
A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk:

dolgozó neve, adószáma, munkahelye, befizetett
összeg

A továbbítás címzettjének neve:

Munkavállalók által megjelölt egészségpénztár

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Az adattovábbítás ideje:

minden hónapban
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Adattovábbítás 3.
A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk:

dolgozó neve, adószáma, munkahelye, befizetett
összeg

A továbbítás címzettjének neve:

Munkavállalók által megjelölt nyugdíjpénzár

Az adattovábbítás jogalapja:

érintett hozzájárulása

Az adattovábbítás ideje:

minden hónapban

3. adatkezelés: Munkavállalók technikai eszközeinek ellenőrzésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem
bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés csak
a Társasággal munkaviszonyban álló személyek
személyes adatára vonatkozik.

Az adatkezelés célja:

a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a
munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése, így
különösen
a
munkavállalónak
biztosított
számítógép, e-mail cím, telefonhasználat és
internet-hozzáférés ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja:

2012. évi I. törvény 11. § (1)

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Az érintettek köre:

munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így
különösen
magán
e-mail
címek,
magán
telefonszámok, fényképek, saját számítógépes
dokumentumok,
internetes
böngészési
előzmények, cookie-k, a munkajogviszony ellátása
során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés leírása

Az adatok forrása:

érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

az ellenőrzéstől számított 1 év, de legkésőbb az
ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus
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Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

munkavállalók technikai eszközeinek ellenőrzése

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

4. adatkezelés: Munkára alkalmas állapot ellenőrzését a FŐTÁV Zrt. végzi az erre vonatkozó
szabályzata alapján

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

adatkezelési nyilvántartási száma: az Infotv. 65. §
(3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a
Társasággal munkaviszonyban álló személyek
személyes adatára vonatkozik.

Az adatkezelés célja:

munkára
alkalmas
munkavédelmi célból

állapot

ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja:

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
60. § (1), valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 11. § (1) és (2) bekezdés

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
60. § (1), valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 11. § (1) és (2) bekezdés

Az érintettek köre:

munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára
alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy
adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai.
Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt,
akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén,
ha lemond a vérvizsgálat jogáról, akkor ennek a
ténye is.

Az adatok forrása:

érintett
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Az adatok kezelésének időtartama:

az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek
által megalapozott igények érvényesítésére nyitva
álló határidő

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

munkavédelmi ellenőrzések elvégzése

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

5. adatkezelés: Ingatlanbérbeadási tevékenységgel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

adatkezelési nyilvántartási száma: az Infotv. 65. §
(3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a
Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek
személyes adatára vonatkozik.

Az adatkezelés célja:

ingatlanbérbeadási tevékenység ellátása

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

ingatlant bérlő ügyfelek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

ingatlan bérleti szerződésben szereplő adatok :
név, cím, bérleti szerződés időtartama, cégek
esetén cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám,
kapcsolattartó adatai (neve, telefonszáma, esetleg
e-mail címe)

Az adatok forrása:

érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

szerződés megszűnését követő 5 év
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Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus
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6. adatkezelés: Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

adatkezelési nyilvántartási száma: az Infotv. 65. §
(3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a
Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek
személyes adatára vonatkozik

a
szolgáltatással
kivizsgálása, kezelése

kapcsolatos

panaszok

érintett
hozzájárulása
(az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) a) ; a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A-C- ben meghatározott
jogalappal
érintett
hozzájárulása
(az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (1) a) ; a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/B (3) bekezdése.

Az érintettek köre:

panaszt tevő ügyfelek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

ügyfél neve; ügyfélszám; lakcíme, székhelye,
levelezési címe; telefonszáma; értesítés módja;
panasszal érintett szolgáltatás panasz leírása, oka;
panaszos igénye; a panasz alátámasztásához
szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan
dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál
nem áll rendelkezésre; meghatalmazott útján
eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; a
panasz
kivizsgálásához,
megválaszolásához
szükséges egyéb adat

Az adatok forrása:

érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

a
panasz
megválaszolásától
fogyasztóvédelmi törvény szerinti 5 év

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikusan és papíralapon

számított
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7. adatkezelés: Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását a FŐTÁV Zrt végzi az erre
vonatkozó szabályzata alapján

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-

Az adatkezelés célja:

az objektum biztonságának megóvása, a megfigyelt
területen tartózkodó személyek vagyoni javainak
megóvása vagyonvédelmi célból

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett ráutaló magatartással
hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]

tanúsított

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az érintett ráutaló magatartással
hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]

tanúsított

Az érintettek köre:

a kamerával megfigyelt területen tartózkodó
személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Az adatok forrása:

az
érintett
képmása,
a
kameraképpel
megszerezhető
adatok
(tartózkodási
hely,
tartózkodási idő)
érintett
-

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

-

a felvétel felhasználás hiányában a
rögzítéstől számított 3, azaz három
munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv.
31. § (2)]
amennyiben a felvételt jog vagy jogos
érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság
azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre
nem kerül sor, úgy a megkereséstől
számított 30, azaz harminc nap elteltével
törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]

elektronikus

Adatfeldolgozás 1.
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

elektronikus megfigyelőrendszer biztosítása
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A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

8. adatkezelés: Vagyonvédelmi rendkívüli események kezelését a FŐTÁV Zrt végzi az erre
vonatkozó szabályzata alapján

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-

Az adatkezelés célja:

vagyonvédelmi rendkívüli események kivizsgálása

Az adatkezelés jogalapja:

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. BM
rendelet (IV. 25.) 8. § (1) bekezdése és az Infotv. 5.
§ (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. BM
rendelet (IV. 25.) 8. § (1) bekezdése és az Infotv. 5.
§ (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

a rendkívüli esemény érintettjei

Az érintettekre vonatkozó adatok:

a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma, biztonsági
szolgálat munkatársának neve, aláírása, vizsgált
személy neve, aláírása, vizsgált személy születési
neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme,
tartózkodási helye és a cselekmény leírása

Az adatok forrása:

érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

az esemény kivizsgálása, az abból fakadó jogokkal
és
kötelezettségekkel
kapcsolatos
igényérvényesítésre nyitva álló határidő

elektronikusan és papíralapon

Adatfeldolgozás 1.
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
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Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

vagyonvédelmi ellenőrzések elvégzése

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

9. adatkezelés: Munkavállalói beléptetést a FŐTÁV Zrt végzi az erre vonatkozó szabályzata alapján

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

NAIH-

beés
kiléptetés
során
megvalósított
vagyonvédelmi ellenőrzés és személyazonosítás a
Társaság munkavállalói esetében

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
és a 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
és a 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §.

Az érintettek köre:

munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

név, fénykép, cégnév, munkaterület, a be- és a
kilépés ideje, a kártyaszám, a vagyonvédelmi
ellenőrzés során tett megállapítások

Az adatok forrása:

érintett
a
rendszer
működtetéséhez
kezelt
azonosító adatait (nevét és azonosító
számát,
cégnevet,
munkaterület
megnevezését) rendszeres belépés esetén
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnésekor haladéktalanul törli a
Társaság
- a rendszer működtetése során keletkezett
adatokat rendszeres belépés esetén a
belépésre való jogosultság megszűnésekor,
de legkésőbb az adat keletkezésétől
számított 6 hónap elteltével törli a
elektronikusan, a vagyonvédelmi ellenőrzések
Társaság
esetében keletkezett adatok papíralapon
-

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:
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Adatfeldolgozás 1.
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

elektronikus beléptető rendszer biztosítása

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

10. adatkezelés: Vendégek beléptetését a FŐTÁV Zrt végzi az erre vonatkozó szabályzata alapján

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-

Az adatkezelés célja:

eseti jelleggel belépő személyek belépése során
megvalósított vagyonvédelmi ellenőrzés és
személyazonosítás

Az adatkezelés jogalapja:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
és a 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
és a 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §.

Az érintettek köre:

a Társasághoz érkező látogatók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Az adatok forrása:

A Társaság központjában:
 Név,
 Honnan érkezet (cégnév),
 Kihez érkezett,
 Be- és kilépés időpontja.

érintett
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-

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

-

A belépésre jogosultaknak a beléptető
rendszer működtetéséhez kezelt azonosító
adatait alkalmi belépés esetén a távozástól
számított huszonnégy óra elteltével
A beléptető rendszer működtetése során
keletkezett adatokat (pl. a belépés
időpontja) alkalmi belépés esetén a
távozástól számított huszonnégy óra
elteltével meg kell semmisíteni.

elektronikusan és papíralapon

Adatfeldolgozás 1.
Az adatfeldolgozó megnevezése:

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó címe:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

elektronikus beléptető rendszer biztosítása

A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás
helye:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

5. § A belső adatvédelemért felelős munkatárs
Az IMMODUS Zrt. adatvédelmi tisztviselője:
Készült:
Budapest, 2018.május 25.
Készítette:
dr Rácz Zsolt , adatvédelmi tisztviselő

IMMODUS Zrt.

