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1. ADATKEZELŐ
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő elérhetőségei:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
7602 Pécs, Pf. 33.
info@tettyeforrashaz.hu
adatvedelem@tettyeforrashaz.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

+36 72 421-700
www.tettyeforrashaz.hu
+36 72 421-700

2. ADATKEZELÉS RÉSZLETEI
A nem ügyfélszolgálati irodában intézhető ügyekben eljáró vendégek a biztonsági szolgálat által kiadott elektronikus
vendégkártyával vagy papír alapú regisztrációt követően léphetnek be a társaság telephelyeire. Az elektronikus vendégkártya
vagy a papír alapú regisztráció egyszeri belépésre jogosítja fel a belépő személyt. A társaság a munkavállalók és a rendszeres
üzleti kapcsolatban álló partnerek részére rendszeres belépésre feljogosító elektronikus belépőkártyát biztosít. Az
elektronikus belépőkártya a beállított jogosultságoknak megfelelően alkalmas a területen lévő ajtók nyitására. A kulccsal
nyitható ajtókhoz szükséges kulcsot a biztonsági és a diszpécser szolgálat adja ki a társaság által az U-05-11 Őrszolgálati
szabályzat szerint szabályozott jogosultságok és eljárási rend alapján. A vízvédelmi területekre történő belépést a diszpécser
szolgálat engedélyezi és regisztrálja. A társaság beléptetésre vonatkozó szabályai az U-05-11 Őrszolgálati szabályzat szerint
kiterjednek a Pécs, Nyugati ipari út 8., Pécs, Állomás utca 40. és a Pécs, Búza tér 8/B telephelyeire, valamint a vízvédelmi
területeire. Bármely telephelyre belépő személy a területre történő belépésével elfogadja a bejáratnál kifüggesztett
beléptető rendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Adatkezelés
célja

Adatok forrása
Kezelt adatok
köre

Adatkezelés
jogalapja

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a közfeladat ellátása, létfontosságú rendszerelemek működtetése, a vagyon
védelme érdekében, a jogosultságokhoz kötött belépések engedélyezése, a munkaviszonyhoz kapcsolódó
nyilvántartás teljesítése, a jogellenes tevékenységet végző elkövetők tettenérése, a jogsértések
bizonyítása, valamint tűz esetén, a területen tartózkodó személyek azonosítása céljából a telephelyein
biztonsági szolgálatot és beléptető rendszert működtet. A beléptető rendszer segítségével regisztrálja a
jogosultságokhoz kötött be- és kilépéseket, nyilvántartja a tartózkodási helyeket és időket.
Érintettek: telephelyekre be- és kilépő személyek.
Regisztráció (papír alapú)
Név, be- és kilépés időpontja, aláírás.
Szennyvíztisztító-telepi
Név, anyja neve, lakcíme, be- és kilépés időpontja, aláírás.
regisztráció (papír alapú)
Vízvédelmi területre
Név, be- és kilépés időpontja, telefonszám.
regisztráció (papír alapú)
Név, be- és kilépés időpontja, ajtónyitások helye és időpontja,
Vendégkártya (elektronikus)
kártyaszám.
Partneri belépőkártya
Név, be- és kilépés időpontja, ajtónyitások helye és időpontja,
(elektronikus)
kártyaszám, jelenlét nyilvántartása.
Név, törzsszám, üzemegység, céges e-mail cím, munkarend, ajtónyitási
Munkavállalói belépőkártya
jogosultság, kártyaszám, felhasználó név és jelszó, fénykép, be- és
kilépés időpontja, ajtónyitások helye és időpontja, jelenlét, munkaidő
(elektronikus)
és pihenőidő nyilvántartása.
Kulcsfelvétel (papír alapú)
Név, kulcs felvételének és leadásának időpontja, aláírás.
Jogos érdek alapján.

Adatkezelés módja

Adatok tárolásának időtartama

Adatok tárolásáért felelős

Regisztráció

3 nap

biztonsági vezető

Szennyvíztisztító-telepi regisztráció

1 év

csoportvezető – szennyvíztelepi csoport

Vízvédelmi területi regisztráció

1 év

csoportvezető – diszpécser csoport

Vendégkártya

3 nap

biztonsági vezető

Partneri belépőkártya

3 év

szakértő – humánerőforrás vezető

Munkavállalói belépőkártya

3 év

szakértő – humánerőforrás vezető

Kulcsfelvétel

1 év

csoportvezető – gondnokság csoport

A tárolási időtartamot követően az adatok – további jogszerű felhasználás hiányában – automatikusan törlődnek. A rendszeres belépésre jogosító kártyán
lévő matricát és fényképet a jogviszony megszűnésével megsemmisítjük, a kártyaszámot új felhasználó kapja meg.

Oldalszám: 1/2

U-02-07 Adatvédelmi szabályzat
1/1. számú melléklet

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Hatályos: 2020. április 20-tól

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – BELÉPTETŐ RENDSZER
Verziószám: 5.

Selejtezhető: érvényesség végétől számított 10 év

Járványügyi intézkedés:

Adatkezelés célja

A közüzemi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás nyújtásához szükséges létesítmények - mint
létfontosságú infrastruktúra - folyamatos üzemeltetését járványügyi veszélyhelyzetben is
biztosítania kell a társaságnak. A közszolgáltatások zavartalan ellátásához fűződő közérdekből az
egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények biztosítása érdekében a társaság – mint
járványügyi érdekből kiemelt munkáltató – szükség szerint járványügyi megelőző intézkedésként
a tevékenység-folytonossági tervében foglalt 2. intézkedési fokozatban testhőmérséklet-mérést
vezet be.

Adat forrása

Érintettek: a társaság területére belépni kívánó személyek.

Kezelt adatok köre

Anonim
testhőmérséklet-mérés
a
belépés
engedélyezés/megtagadása céljából, az adat rögzítése
nélkül

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek.

Adatok tárolásának időtartama

Az adatot nem tároljuk.

Adatok tárolásáért felelős

-

Testhőmérséklet

3.

ADATTOVÁBBÍTÁS (részletes információk: „Adattovábbításban érintett szervezetek listája” dokumentum)
☐ igen
☒ nem
EU-n kívüli országba történik adattovábbítás:
Adatfeldolgozók: beléptető rendszer támogatója, biztonsági szolgálat, jogi képviselő.
Címzettek: közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező hatóságok, szervezetek részére jogszabályi előírások szerint.

4.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. adatkezelése során nem történik profilalkotás, automatikus döntéshozatal, valamint közös
adatkezelés.

5. ÉRINTETT JOGAI
☒ Tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról.
☒ Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt
személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.
☒ Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokat.
☐ Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés
szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik.
☒ Tiltakozáshoz való jog: amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését.
☒ Korlátozáshoz való jog: amennyiben az érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, kérheti
adatkezelésének felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
☒ Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
☒ Panasztételhez való jog: az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, illetve jogorvoslatért fordulhat a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest,
Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391-1400, www.naih.hu).
☐ Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az érintett bármikor visszavonhatja a
korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben
más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg.
☐ Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog: az érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális
felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az érintettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.
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