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Milyen adatokhoz férhet hozzá?
Milyen tevékenységet végez?
Ingatlanok
bérbeadása
vonatkozásában
közvetítési tevékenység nyújtása.

Meddig tárolja az adatokat?
lakóingatlan

Határozatlan idejű megbízási
szerződés – a szerződés
megszűnéséig.

A
Cordia FM által folytatott property management
szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó ingatlan bérbeadási és
egyéb (bútorozás, könyvelő közvetítés stb.) tevékenység
ellátása adatkezelési célnál megjelölt adatokhoz fér hozzá.
A lakóingatlanokban kisebb szerelési, bontási vállalkozási
munkák elvégzése érdekében hozzáférhet az ehhez szükséges
minimális adatkörhöz, például az ingatlanba való bejutáshoz
szükséges adatokhoz (cím, a bérlő elérhetőségei, a munkák
jellegével kapcsolatos információk).
A Cordia társasházak (Corvin sétány) távfelügyeleti,
diszpécser, valamint járőrszolgálati feladatainak 24 órás
ellátása, e körben a Cordia társasházakba történő belépéshez,
valamint az azokon belüli helyiségekbe történő belépéshez
használt tokenek, továbbá a társasházi garázshelyiségekbe
történő belépéshez használt garázskártyák adatokkal való
feltöltése, a használathoz szükséges jogosultságok megadása,
közös képviseleti időn kívüli, valamint rendkívüli esetben a
tokenek/garázskártyák jogosultaknak való kiadása, továbbá
biztonsági események esetén az adatok megtekintése, valamint
a kapcsolódó adatok tárolása, valamint a közös képviselőtől a
kiadatlan, jogosítatlan tokenek/garázskártyák átvétele, szükség
esetén pedig az azokon lévő adatok vagy jogosultság törlése,
azok az érintettnek való kiadása vagy a közös képviselőnek
kérésre történő visszaadása. Szükséges körben az
adatfeldolgozó
az
érintett
tokenhez/garázskártyához
kapcsolódó mozgásadatokat is kezeli biztonsági célból a
fentiek szerint.
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Határozatlan
idejű
vállalkozási szerződés – a
szerződés megszűnéséig.
Határozatlan idejű megbízási
szerződés – a szerződés
megszűnéséig.

A szerződéses partner

SBE Kft
Székhely: 7625 Pécs, Böck János u .11
Adószám: 23790221-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-078485

Milyen adatokhoz férhet hozzá?
Milyen tevékenységet végez?
Ezenfelül közműórák elektronikus távleolvasása: az
őrhelyiségben a Budapest, VIII. kerület Tömő utca 1. földszint
szám is elérhetők az egyes lakásokhoz tartozó vízóra és közmű
fogyasztási adatok, amelyekhez szükséges körben az
adatfeldolgozó eljáró őrszolgálatot teljesítő munkavállalói,
alvállalkozói is hozzáféréssel rendelkeznek.
A bútorozási szerződés teljesítése keretében közreműködő
alvállalkozó, aki közvetlenül keresi meg a lakóingatlan
tulajdonosát a bútorozási, asztalos vállalkozási munkák
elvégzése érdekében, így hozzáférhet az ehhez szükséges
minimális adatkörhöz (cím, a tulajdonos elérhetőségei, a
munkák jellegével kapcsolatos információk).
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Meddig tárolja az adatokat?

Határozatlan idejű
vállalkozási keretszerződés –
a szerződés megszűnéséig.

