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Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem
rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek
részére
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: M & B '91 Ipari és Szolgáltató Szövetkezet
Székhely: 1237 Budapest, Meddőhányó utca 1.
Weblap: https://www.palackfelujitas.hu
Kapcsolattartó: Princz László igazgató elnök
Telefon: + 36 30 954 5684
E-mail: laszlo.princz@gmail.com

Adatfeldolgozás:
Társaságunk részére szerződés alapján, a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez
kapcsolódóan adatfeldolgozást végző jogi személyek:
1. Hajnal
Ügyvédi
Iroda
(elérhetősége:
dr.
Hajnal
Emese
ügyvéd,
hajnalemese@gmail.com, + 36 20 251 1707) – jogi képviselet, jogi tanácsadás
2. Bau92 Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetősége:
Holi Ágnes főkönyvelő, holi.agnes@bau92.hu, +36 1 280 6375 – könyvelés,
bérszámfejtés, pénzügyi-számviteli feladatok
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek
tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az
adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és
technikai intézkedéseket.
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Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az
adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az
uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott
ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a
kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és
az adatkezelő között.
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel
kapcsolatban, kérelmét postai úton a Társaság székhelyére, a 1237 Budapest, Meddőhányó utca 1.
címre vagy elektronikusan a laszlo.princz@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül,
de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Külföldi adattovábbítás:
Társaságunk külföldre adatot nem továbbít.
II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:
Adatkezelési célok
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) cégkivonatban megjelölt tevékenységi – így különösen palack-felújítási szolgáltatás, ipari
és egészségügyi gázpalackok időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése – nyújtásához
kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait (megrendelők adatait, jellemzően
név, székhely, adószám, kapcsolattartási adatként telefonszám, e-mail cím), mint jogi
kötelezettség (teljesítéssel összefüggő pénzügyi-számviteli bizonylat kiállítása és átadása,
illetve a megrendelt szolgáltatás teljesítése és megrendelőnek való átadása) teljesítése és
ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és állásra pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott
feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) vagyonvédelem, személyi biztonság (biztonsági kamera-rendszer az ipartelep védelme
érdekében, biztonsági szolgálat, portaszolgálat, különösen tűz-, és robbanásveszélyes ipari
terület védelme);
g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.
Adatkezelés jogalapja
Társaságunk a következők alapján kezel személyes adatokat:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges
Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
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a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak, megjelölt kapcsolattartóinak adatai
esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos
érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal nem, ellenben saját honlap üzemel, azonban
önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik, a honlapon keresztül üzenetet nem
küld a társaság és üzenet a társaságnak sem küldhető; nincs webáruház felület, vásárló sem
hozhat létre egyedi profilt, vásárlói fiókot.
f) biztonsági kamera, biztonsági szolgálat és porta-szolgálat üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az
Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk,
melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság
elve alapján mérlegelés
- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az
adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen
kezelendő adatok esetén, kiemelten tűz-, és robbanásveszélyes ipari tevékenység folytatására
figyelemmel az ipari terület folyamatos biztonság-technikai megfigyelése szükséges a tűz-, és
robbanásveszély megelőzése, így különösen nyílt láng használata elkerülése érdekében)
Az adatkezelés időtartama
A számlákat (egyéb pénzügyi-számviteli bizonylatokat és azok alap-bizonylatait) jogi kötelezettség
miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
III.
Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
az adat kezelésének korlátozása;
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
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IV.
Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidensnek minősül az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot,
melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül
az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja
az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a
szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése,
helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
V.
Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint
a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
VI.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi,
mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
1. adatkezelések nyilvántartása
-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
tartalma:
sorszám
tevékenység
kezelt adatok
adatkezelési cél
adatkezelési jogalap
tárolás módja és ideje
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
adattovábbítás, címzettek
technikai és szervezési intézkedések
az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.
2.

az adattovábbítás nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
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-

dátum
címzett
harmadik országba történő adattovábbítás
személyes adatok köre
adatkezelés, -feldolgozás célja
adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
adatkezelő neve és elérhetősége
technikai és szervezési intézkedések
adattörlésre előirányzott határidő
jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai
azonosítója)

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
sorszám
kérelem időpontja
érintett neve, azonosító adata
kérelem tartalma
intézkedés megnevezése
intézkedés dátuma
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

-

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
sorszám
incidens ideje
incidens megnevezése
érintettek köre
érintett személyes adatok
incidens hatása
intézkedések
adatkezelő neve és elérhetősége

-

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:
sorszám
megkeresés tárgya és ideje
érintettek köre
érintett személyes adatok
intézkedések
adatkezelő neve és elérhetősége

-

6. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
sorszám
beérkezés ideje
kérelem tárgya
intézkedés (pl. visszaküldés)
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
7. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:
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-

sorszám
hatásvizsgálat ideje
műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
szükségesség, arányosság vizsgálata
kockázatok elemzése, kezelése
adatvédelmi tisztviselő véleménye

Budapest, 2018. május 25.
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Tájékoztatás az M & B '91 Ipari és Szolgáltató Szövetkezet 1237 Budapest, Meddőhányó utca 1.
szám alatti székhelyén üzemeltetett térfigyelő-rendszerhez (kamerához) és biztonsági-, illetve
portaszolgálathoz fűződő adatkezelésről



A kezelt adatok köre

Társaságunk, mint adatkezelő 1237 Budapest, Meddőhányó utca 1. szám alatti székhelyén a mozgás
megfigyelése elektronikus térfigyelőrendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során
személyes adatokat tartalmazó adatok kezelése történik. A társaság székhelye annak tulajdonában álló
ipari terület, mely az itt végzett tevékenységgel összefüggésben üzemi területnek is minősül. A
társaság fő tevékenysége ipari és egészségügyi gázpalackok időszakos biztonság-technikai ellenőrzése,
gázpalackok felújítása. E tevékenység fokozottan tűz-, robbanás-, és balesetveszélyes, mely miatt a
teljes ipari-üzemi területen a tűzoltóság és a katasztrófavédelem egyedi előírásai mellett történik a
munkavégzés: így különösen nyílt láng használata az egész területen tilos. A kamera-rendszer e
speciális előírások betartásának ellenőrzésére szolgál alapvetően.
Másodlagosan a kamera-rendszer vagyonvédelmi szerepet tölt be: az ipari területen található, a
társaság tulajdonát képező gépek és berendezések eltulajdonításának, jogellenes használatának
megakadályozását szolgálja, egyúttal segíti a biztonsági szolgálat munkáját egy riasztás során.
Az ipari terület összesen tizenhat darab az ipari terület külső, szabadtéri részét figyelő kamara
található. A kamerák a székhelyen található épületen belüli felvételeket nem készítenek. A kamerák
jellemzően a Társaság tulajdonát képező székhely-ingatlanra vonatkozó felvételeket készítenek. A
kamera felvételeken látszik továbbá a porta-szolgálat előtti közterület (Meddőhányó utca) egy
szakasza is, mivel a kamera beállítása csak így lehetséges, hogy a porta épületét is rögzítse. A
közterületen történtek rögzítése, megfigyelése a Társaságnak nem célja, ott egyedi azonosításra
alkalmas felvételek – például az elhaladó autókról – nem készülnek, mivel az autókat oldalsó irányból,
elhaladás közben rögzítheti a felvétel, rendszám nélkül.
A jogosulatlan ipari területre történő belépés megakadályozása és a vagyonvédelem érdekében az ipari
terület bejáratánál biztonsági-, és portaszolgálat működik a hét minden napján, folyamatos üzemben.
A portaszolgálatot ellátó személy a belépni szándékozónak kérdést tesz fel a látogatás célját illetve a
keresett személyt illetően, amely a jogosulatlan belépést akadályozza meg. Szükség esetén a szolgálat
a kellő magyarázattal nem szolgáló személytől a belépést megtagadja, és/vagy a belépési szándékról
értesíti a belépni szándékozó által megjelölt személyt a látogatás valóságának igazolása végett.
Kezelt személyes adatok: kép-, és videó-felvételek, hang nélkül
A kamerarendszert az Adatkezelő működteti. A kamerarendszer által készített felvételek rögzítése,
megőrzése a székhelyen található, csak a társaság vezető tisztségviselője által hozzáférhető, egyedi
szerveren történik. A tárolás időtartama a felvétel készítésétől számított tizennégy nap.
A biztonsági szolgálat személyes adatot nem rögzít, nem kezel. A személyesen, szóban elmondott
adatokat a társaság nem rögzíti azzal, hogy amennyiben jogosulatlan belépési/behatolási szándékot
észlel, a feljelentést/bejelentést az érintett nyomozóhatóságnál haladéktalanul megteszi.


Érintettek
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Valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő személy (munkavállalók, szerződéses partnerek,
harmadik személyek).
 Az adatkezelés célja
A megfigyelésnek és a felvételek rögzítésének a célja
 az adatkezelő székhelyén hatóság által előírt tűz-, robbanás- és balesetvédelmi szabályok
betartásának érvényesítése,
 a területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint
 az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az
adatkezelő székhelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak (ipari
gépek és berendezések), valamint
 az üzleti titkok és személyes adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok,
papír alapú dokumentumokon található üzleti titkok) védelme.
Ennek keretében cél a tűz-, baleset-, és robbanás-veszélyes helyzetek azonnali kiszűrése,
megakadályozása, a jogsértők figyelmeztetése, az esetleges nyílt láng használat megakadályozása
minden esetben; az esetleges más – jellemzően vagyoni jellegű – jogsértések észlelése, az elkövető
tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel
összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.


Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő az adatkezelést részben a hatósági kötelezésből eredő előírások betartásának
ellenőrzése, a hatósági előírásoknak való folyamatos megfelelés (tűz-, robbanás- és balesetveszélyes
helyzetek megakadályozása), részben jogos érdek alapján végzi.
Az adatkezelő ipari-üzemi tevékenységét fokozott és rendszeres hatósági felügyelet alatt látja el,
melyre vonatkozó hatósági ellenőrzések, előírások az adatkezelőnél megtekinthetőek. A hatóság az
ipari tevékenység végzéséhez és a telephely működéséhez, működtetéséhez kapcsolódó egyedi
előírásokat is megfogalmazott, így különösen a telephely teljes területén szigorúan tilos a nyílt láng
használata (így például a dohányzás is).
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
a) az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás)
b) jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett tűz-, robbanás- és balesetvédelmi szabályok
betartása, valamint a személy- és vagyonvédelem
c) szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vételével a
kamerák az alábbi helyeken kerülnek kihelyezésre: az ipari terület külső, szabadtéri részein, az
épületek előtti szabad területen, valamint a porta épület és az autó bajárat körül.
d) az érintettek tájékoztatása: (i) „Kamerával megfigyelt terület!” figyelmeztető tábla
elhelyezése; (ii) jelen szabályzat székhely épületében történő kihelyezésével
 A kamerák elhelyezkedése és az általuk megfigyelt területek
g) sz. kamera elhelyezkedése: ……………………..
megfigyelt terület: ……………………………..
h) sz. kamera elhelyezkedése: ……………………..
megfigyelt terület: ……………………………..
i) sz. kamera elhelyezkedése: ………………………
megfigyelt terület: ……………………………..
Ide javasolt alaprajz beillesztése, feltüntetve rajta a kamerák látószögét, illetve kameránként
egy-egy felvétel
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 Az adatkezelés helye és időtartama
A felvételeket az Adatkezelő székhelyén levő központi felvevőegységen 14 napig őrizzük és
tároljuk. A felvételeket harmadik személy részére nem továbbítjuk, adatfeldolgozót nem vesz
igénybe a társaság.


Az adatkezelő személy
Neve: Princz László igazgató elnök
Elérhetősége: laszlo.princz@gmail.com


Adatbiztonsági intézkedések

 A felvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok (egyéb eszközök) úgy





kerülnek elhelyezésre, hogy a felvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyén
kívül más személy ne láthassa, más nem fér hozzá a számítástechnikai eszközökhöz.
A megfigyelést és a tárolt felvételek visszanézését kizárólag az esetleges jogsértő
cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések
kezdeményezése céljából figyelhetik az erre jogosult személyek (pl. nyomozó hatóság). A
kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel
felvételt készíteni nem lehet.
A tárolt felvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet,
hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt felvételek visszanézését és a
felvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése
esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.



Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó
személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Budapest, 2018. május 25.
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