
2019. december 

Tárgy 

kamerafelvételekhez való hozzáférés 

villamosvezető szondázása október 23-án  

Állásfoglalás kérése  0038/39899-1/2019/0038 ügyében 

 A menetlevél szabályos kitöltése 

Álláskeresők utazási kedvezménye 

Mobiljegy projekt - hatásvizsgálat - vékonykliens 

FB tag hozzáférés munkavállalói adatokhoz 

Álláskeresők utazási kedvezménye 

Kamerafelvételek - BKV egyeztetéshez 

E-ker törvény - nyereményjáték 

BKK Kereskedelem 2019 12 05 

menetlevél szabályos kitöltése 

kamerafelvételek kérdéskör - javaslat 

Menetlevél oktatás 

viszonteladók _ mobiljegy bejelentések kiemelt kezelése 

Futár leírás és kézikönyv 

NAIH eljárás 

Megbízási keretszerződés - adatfeldolgozás 

BKK - NM - Simple folyamat keretei 

Adatfeldolgozás  

Továbbított: MAI // BKK viplista 

TVM szerződés 

DPO-s megbeszélés BKK_NM_OTPSimple 

BKK Kelenföld MÁV jegyértékesítés megállapodásBKK korr1217 

1-es villamos Facebook-nyereményjáték - játék- és adatvédelmi szabályzat 

NAIH: 24470 

BKK JOG megbeszélés  

NAIH nyilatkozattétel - 38/24470-16/2019 - hi: 01.15. 

testkamera bevezetésének lehetősége 

FUTÁR applikáció adatkezelés 



2020. január 

Tárgy 

Segítség kérése TVM panasszal kapcsolatban - HI: 11.19. 

NAIH beadvány módosítva 

BKK - TSM egyeztetés - MOL Bubi online regisztráció - follow up 

BKK RIGÓ kártyák megsemmisítése 

IKSZR 

Adatvédelmi dokumentumok 

testkamera _ MÁV HÉV-es megbeszélés 

Informatikai biztonsági szabályzat 

Bűncselekmény gyanúja miatti kamera képek zárolása 

álláskereső bérlethez használható igazolványok 

NAIH - eljárás megszüntetés 

kamerás hozzáférés elvi kérdés 

Bűncselekmény gyanúja miatti kamera képek zárolása 

Nyilatkozat telefon kiadáshoz 

Futár leírás és kézikönyv 

BKÜ értékesítők és jegyellenőrök munkavállalói versenyeire vonatkozó 2020 évi keretmegállapodás 
véleményezése 

Panasz  

FW: Kamerafelvételek hozzáférés eljárási rend - follow up 

adatok törlése - 0038/0042632-008/2019/0038 -  

200210_Univerz_BKK_adatkérés_ML 

Volánbusz Tech. Megállapodás 

szerződéses rendelkezések áttekintése 

Nemzeti Adatvédelmi és Inf. Hatóság HAIH/2020/190/6 levele, BKKE 6249 

Rögzített beszélgetés kikérése 

 MÁV-Start ügynöki jegyértékesítés BKK szerződés véleményezése 

Játékszabályzat és Adatkezelési - nyereményjáték 

Egyed Gábor 

BKK ügyfélszolgálat válaszok 

Fogyasztóvédelmi határozat és BBT határozat 



2020. február 

Tárgy 

MÁV-Start ügynöki jegyértékesítés BKK szerződés véleményezése 

RE: Játékszabályzat és Adatkezelési - nyereményjáték 

érdekmérlegelési teszt 

BKK DPO álláspont NAIH kamerázás ügyben 

MaaS4EU adatvédelem 

Érdekmérlegelési teszt + tájékoztató NAIH állásfoglalás mentén 

BKK Online Shop adatkezelés 

MOL BUBI ÁSZF hiányzó kérdések 

Érdekmérlegelési teszt + tájékoztató NAIH állásfoglalás mentén 

NM viszonteladók hatáskörébe tartozó mobiljegy bejelentések kiemelt kezelése 

HR intézkedések, illetve a BKK épületekre vonatkozó takarítási intézkedései 

Hogyan védekezz hatékonyan a járvány ellen 

újabb NAIH végzés 

adatkezelést érintő panasz 

ADAT IGÉNYLÉS - 0038/0007798-001/2020 Veszélyes jegykezelő ; 0232/0002130-001/2020/0232_hi_03/27 

Profiltörlés - 0038/0007049-001/2020/0038 

BKK, BKÜ munkavállalókra vonatkozó adatszolgáltatás kezdeményezése 

 BKK-BKV kamerás egyeztetés  

EÜ dolgozók bérlet visszaváltása 

Tényleges Tul. Nyilatkozat - adatok bekérése 

Közadatok a BKK honlapján 

TVM Kameraszabályzat 

Bubi fiók törlése - 0038/0009751/2020 

MORE K+F projekt_társadalmi konzultációs weboldal jogi szövegének magyar nyelvű fordításának áttekintése, 
véleményezése 

MOL Bubi regisztráció törlés 0038/0009819/2020 

00027B70 NAIH végzés  

ESRI dashboard jogi vélemény 

Ellenőrzés során készített felvételek és azok felhasználásának adatvédelmi szabályozása 

Talált tárgyak nyilvántartó 



Hanganyagok visszahallgatása 

GDPR folyamatos megfelelés 

BKK BKÜ összevonás, adatkérés 

közérdekű adatigénylés - megerősítés 

Transparency International Magyarország Alapítvány ajánlata az 1020/1-67/2020/1020 iktatószámú 
ajánlattételi felhívásra 

nyomozó hatóság megkeresése 

MM jegyzet 

 


