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Kezelt adatok köre: papír alapú regisztráció esetén: név, be- és kilépés időpontja, aláírás; a szennyvíztisztító
telepen továbbá: érintett anyja neve, lakcíme; vízvédelmi területre történő belépés esetén; név, be- és
kilépés időpontja, telefonszám; elektronikus belépőkártya (vendég) alkalmazása esetén: név, be- és kilépés
időpontja, ajtónyitások helye és időpontja, kártyaszám; elektronikus belépőkártya (partner)esetén továbbá:
jelenlét nyilvántartása; munkavállalói elektronikus belépőkártya esetén: név, törzsszám, üzemegység, céges
e-mail cím, munkarend, ajtónyitási jogosultság, kártyaszám, felhasználó név és jelszó, fénykép, be- és kilépés
időpontja, ajtónyitások helye és időpontja, jelenlét, munkaidő és pihenőidő nyilvántartása; kulcsfelvétel
papír alapú nyilvántartása esetén: név, kulcs felvételének és leadásának időpontja, aláírás.
Adatkezelési folyamat: beléptető rendszerhez kapcsolódó adatkezelés (járványügyi intézkedések kivételével)
Érintettek: a telephelyekre be- és kilépő személyek, látogatók és munkavállalók
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
A vendégek a biztonsági szolgálat által kiadott elektronikus vendégkártyával vagy papír alapú regisztrációt
követően léphetnek be a Társaság telephelyeire (a személyes ügyfélszolgálat nyilvános helyiségét kivéve). 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 szabályozott jogosultságok alapján. A vízvédelmi
területekre történő belépést a diszpécser szolgálat engedélyezi és regisztrálja. A Társaság beléptető
rendszert üzemeltet a Pécs, Nyugati ipari út 8., Pécs, Állomás utca 40. és a Pécs, Búza tér 8/B telephelyein,
valamint a vízvédelmi területein.
Az adatkezelés célja a vállalati vagyon megóvása és az információbiztonsági szabályok betartása, illetve a
munkaviszonyhoz kapcsolódó nyilvántartás teljesítése. Ehhez szükséges a központi telephelyre belépő
partnerek, vendégek és látogatók, a munkavállalók beléptetésének és kiléptetésének naplózása. Erre a célra
az adatkezelő elektronikus beléptető rendszert alkalmaz, melyhez szükséges az adatok kezelése. Nem áll
rendelkezésre olyan biztonságtechnikai eszköz, amely személyes adatok kezelése nélkül tudná ellátni a
létesítmény vagyon- és személyvédelmi célból történő megfigyelését, illetve a beléptető rendszer
működtetését. Papír alapú rendszer használata esetén is azonos adatok kezelése szükséges.
Az információk hiányában a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. telephelyein illetéktelenül tartózkodó személyek
azonosítása, a vagyonelemek és veszélyes anyagok őrzése, valamint a személyek védelme nem lehetséges.
A be- és kilépések, illetve a kulcsfelvételek regisztrálása a telephelyekre való be- és kilépés kapcsán, illetve
telephelyen belül több regisztráló ponton is megvalósulhat a biztonsági rendszer szükségességhez és
arányossághoz igazodó, a költséghatékonyságot is figyelembe vevő kiépítettsége szerint. A munkaviszonyhoz
kapcsolódó nyilvántartás a munkavégzésre való megjelenést és távozást regisztrálja arra alkalmas regisztráló
pontokon, de nem követi nyomon az épületen/telephelyen belüli mozgásokat.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a vagyonelemek, veszélyes anyagok megóvása és a személyek védelme,
valamint a munkaviszonyhoz kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében elektronikus vagy
papír alapú beléptető rendszert működtessen, a tartózkodási helyek és idők nyilvántartására.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
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,
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valamint tűz esetén, a területen tartózkodó személyek azonosítása céljából működteti a telephelyein a
beléptető rendszert, mely lehet papír alapú vagy elektronikus.
Az adatok megőrzési ideje papír alapú regisztráció esetén 3 nap; a szennyvíztelepen, vízvédelmi terület
esetén 1 év; vendégkártya esetén 3 nap; partneri és munkavállalói belépőkártya esetén 3 év; kulcsfelvétel
esetében 1 év. A tárolási időtartamot követően az adatok – további jogszerű felhasználás hiányában –
automatikusan törlődnek. A rendszeres belépésre jogosító kártyán lévő matricát és fényképet a jogviszony
megszűnésével az adatkezelő megsemmisíti, a kártyaszámot új kártyahasználó kapja meg.
Az adatkezelés céljai a bemutatott adatkezelés nélkül nem valósíthatók meg, így az adatok kezelése az
adatkezelő jogos érdeke alapján történik.
Az adatkezelés hatása az érintettre:
Az adatkezelés során az érintett azon adatai kerülnek kezelésre, melyek szükségesek a telephelyek biztonsági
előírásainak betartásához. A beléptető rendszer ellenőrzése egy esetleges biztonsági audit vagy hatósági
eljárás során történhet, amennyiben a hatóság kéri. Különleges és a folyamatokhoz relevánsan nem
kapcsolódó adatok kezelése nem történik. Az érintettnek (a munkavállaló kivételével, akinek a munkára való
megjelenési kötelezettsége és a jelenlét nyilvántartása jogszabályi előíráson alapul) joga van a telephelyekre
való belépés előtt elutasítani az adatkezelést, azonban ebben az esetben nem tartózkodhat az adatkezelő
adott telephelyén.
Az adatkezelő nem használja fel a látogatók adatait a biztonsági céloktól eltérő célokra, így különösen a
látogatók profilozására.
Mindezek alapján az adatkezelés nincs jelentős hatással az érintettre, az adatkezelés ellenőrző jellegéből
fakadó hatás nem jár az érintettek jogainak és jogos érdekeinek sérelmével.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Nem indokolt a rendszeres belépők adatainak 3 évig
történő tárolása, míg az alkalmi belépők adatait csak
3 napig tárolja az adatkezelő.

A szennyvíztelepen, vízvédelmi területen nem
indokolt a belépési adatok 1 évig történő tárolása.

Miért szükséges a magasabb adatbiztonsági
kockázattal járó elektronikus nyilvántartás, amikor
egyes esetekben csak papír alapú nyilvántartás
történik?

Miért szükséges a
elektronikus vezetése?

munkaidő

nyilvántartás

Az adatkezelő válasza
Állandó
látogatók
esetén
nagyobb
az
információbiztonsági kockázat, illetve jellemzően az
épületben / telephelyeken való mobilitásuk is
nagyobb, így az elszámoltathatóság miatt szükséges
a 3 éves megőrzés.
A szennyvíztelepen veszélyes anyagok tárolása is
történik, ezért a belépő (gyermek esetén szülő)
felelőssége a belépés. Ennek igazolása indokolja az
adatok
tárolását.
Esetleges
egészségügyi
következmények bekövetkezésekor az adatkezelő így
tudja igazolni a felelősségeket. A vízvédelmi
területen az engedély nélküli tevékenységek
megakadályozása és megelőzése, a rendkívüli
események utólagos feltárása indokolja az 1 éves
megőrzési időt.
A be- és kiléptetések nagy száma a korszerűbb,
pontosabb adatrögzítésre alkalmas elektronikus
rendszer
telepítését
indokolja,
ahol
az
költséghatékonyan
megvalósítható.
A
belső
informatikai biztonsági szabályok garantálják az
adatok biztonságos kezelését.
Az elektronikus beléptető rendszer perc alapú
számítással pontosabb képet ad és kevesebb
visszaélésre nyújt lehetőséget, mint a papír alapú
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munkaidő-nyilvántartás.
Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete

Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelésről az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet információt az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül (de az adott bérszámfejtési időszak lezárta előtt) írásban
tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztatásra
került.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A döntéséről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében megállapításra kerül, hogy az
érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az érintettek azonosítási és belépési adatainak
kezelése az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és
arányos mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas
kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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