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

Selejtezhető: érvényesség végétől számított 10 év
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
7602 Pécs, Pf. 33.
info@tettyeforrashaz.hu
adatvedelem@tettyeforrashaz.hu

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

2. ADATKEZELÉS RÉSZLETEI
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. telephelyeinek és gépházainak a bejáratainál piktogram jelzi, hogy az adott területen (Pécs, Nyugati ipari út 8.;
Pécs, Búza tér 8/B; Pécs, Állomás utca 40.; Pécs III. ker. külterület, hrsz. 01205.) kamerarendszer működik. A kamerarendszer a hét minden
napján 24 órában folyamatosan üzemel. A kamerarendszer a látószögébe kerülő személyek képmását és viselkedését monitorra közvetíti,
melynek élő képes követése a biztonsági szolgálat, az ügyfélszolgálati iroda esetében a szakterület vezetői számára biztosított. A rögzített
felvételek az adatkezelés céljához mérten szükséges és indokolt esetben visszanézhetők ugyanezen személyek, feletteseik, illetve az egyéb
adatfeldolgozók, címzettek által. Az érintett kérheti a róla készült felvétel visszanézését, melyet a társaság más érintettek jogainak sérelme
nélkül biztosít. Nem történik megfigyelés olyan helyiségekben, ahol az sértheti az emberi méltóságot. Bármely telephelyre belépő személy
a területre történő belépésével elfogadja a bejáratnál kifüggesztett kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat.

Adatkezelés célja

Az adatkezelő közfeladatot ellátó szervnek minősül, valamint létfontosságú rendszerelemeket működtet, ezért a
jogszabályi előírásokkal összhangban telephelyein kamerarendszert üzemeltet a vagyon védelme, a veszélyes
anyagok biztonságos kezelése, a jogellenes tevékenységet végző elkövetők tettenérése, a jogosulatlan belépések
és jogsértések bizonyítása, az ügyfélszolgálati tevékenység tekintetében ezeken felül minőségbiztosítás céljából.

Adatok forrása

Érintettek: kamerarendszerek látószögébe kerülő személyek, látogatók, ügyfelek, munkavállalók.

Kezelt adatok köre

Az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer (kamerarendszer) a látószögébe kerülő személyek képmását és
viselkedését monitorra közvetíti (élőkép) és videófelvételként rögzíti, hangfelvételt nem készít.

Adatkezelés
jogalapja

Jogos érdek alapján.
Pécs, Nyugati ipari út 8. elsősorban vagyonvédelem céljából

Adatok tárolásának
időtartama

3 nap

Pécs, Búza tér 8/B elsősorban pénztárak biztonságos üzemeltetése céljából

30 nap

Pécs, Állomás utca 40. elsősorban veszélyes anyagok biztonságos tárolása céljából

30 nap

Pécs III. ker. külterület, hrsz. 01205. elsősorban a veszélyes anyagok biztonságos tárolása céljából

30 nap

A tárolási időtartamot követően a felvételek – további jogszerű felhasználás hiányában – automatikusan törlődnek.

Adatok tárolásáért
felelős

biztonsági vezető

3.

ADATTOVÁBBÍTÁS (részletes információk: „Adattovábbításban érintett szervezetek listája” dokumentum)
EU-n kívüli országba történik adattovábbítás:
☐ igen
☒ nem
Adatfeldolgozók: 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 (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1374 Budapest, Pf.: 603.,
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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