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Az adatvédelmi tájékoztató célja az ÉMI Nonprofit Kft. Szentendre (Dózsa György út 26.)
Tudományos és Technológiai Park, Ipari Park területére gépkocsival behajtó személyeket érintő
adatkezelésekre vonatkozó felvilágosítás adása az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR)
összhangban.
Jelen adatkezelési tájékoztató esetében adatkezelőnek minősül az ÉMI Nonprofit Kft. (székhelye:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26., cégjegyzékszáma: 13-09-176128, e-mailcím: info@emi.hu,
honlap: www.emi.hu ).
Fogalmak:
SZEMÉLYES ADAT: Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható
természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret - és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja. Az ÉMI, mint jogi szervezet adatkezelőnek minősül.
ADATKEZELÉS: Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet. Például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
ADATKEZELŐ SZEMÉLY: a Társaság azon munkavállalója, illetve a Társasággal szerződéses vagy egyéb
kapcsolatban álló természetes személy, aki személyes adatokat érintő adatkezelést vagy feldolgozást
végez.
ADATVÉDELMI INCIDENS: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
adatok Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
ÉRINTETT: az adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
név, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható.
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK
Szabályozás:
Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban Szentendre Tudományos és Technológiai Park területére
gépkocsival behajtani szándékozó személyek részére a telephelyre történő beléptetéssel kapcsolatos
adatkezelésekről ad tájékoztatást, mert ezen célokkal összefüggésben kezelt adatok tartalmaznak
személyes adatokat.
Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek szabályozásával határozza meg,
ennek megfelelően férhetnek hozzá az adatokhoz az Adatkezelő érintett munkatársai.
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Adatkezelési célok:
Az Adatkezelő nem vezetett be és nem működtet automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali
eljárást, nem végez profilalkotást.
A konkrét adatkezelési célokat és a személyes adatok tárolásának időtartamát az alábbi táblázat
tartalmazza.
Az adatkezelés megnevezése
és célja
Kamerás megfigyelő rendszer
működtetése
biztonsági,
vagyonvédelmi, élet és testi
épség, egészségvédelmi és
személyvédelmi céllal
az
ÉMI
Szentendre
Tudományos és Technológiai
Ipari Park főbejáratánál lévő
automata rendszámfelismerő
rendszerrel
üzemeltett
sorompónál
a
belépés
biztosítása
bérlők,
tulajdonostársak és látogatók
részére

Az
adatkezelés
jogalapja
GDPR 6.
cikk (1) (a) és
(c) pontjai

GDPR 6.
cikk (1) (c)
pontjai

A kezelt adatok
köre

Az adatkezelés
időtartama

Hozzáférés

Az Érintetteket
(munkavállalók)
rögzítő
videofelvétel.

Az Szvtv alapján 3
nap

IT
munkatársai,
Üzemeltetésiés
Létesítménygazdálko
dási vezetők.

Név, rendszám

határozatlan

Portaszolgáltatást
ellátó
cég
munkatársai, az ÉMI
Üzemeltetési Iroda
munkatársai,
gépjármű
üzemeltetési felelős,
IT munkatársak

Adatfeldolgozók:
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett munkavállalókat, hogy az alábbi adatkezelések kapcsán az
alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Az adatkezelés megnevezése és célja
Kamerás
megfigyelő
rendszer
működtetése
biztonsági, vagyonvédelmi, élet és testi épség,
egészségvédelmi és személyvédelmi céllal

Ipari Parkba történő beléptetés vagyonvédelmi céllal

Adatfeldolgozó
A portaszolgálatot biztosító szolgáltató látja a valós
idejű kamera képeket. (Safety Sector Kft. 1062

Budapest, Andrássy út 125. Telefon: +36-1-4110141 Fax: +36-1-411-0087)
Az Ipari Parkba belépő látogatók, ügyfelek, stb.
adatrögzítése és feldolgozása szintén az őrző-védő
szolgálatot ellátó Safety Sector Kft. (1062
Budapest, Andrássy út 125.) feladata. Rögzítik:
gyalogos belépőnél név és arcképes igazolvány
azonosítót.
Az Ipari Parkba belépő látogatók, ügyfelek, stb.
adatrögzítése és feldolgozása az őrző-védő
szolgálatot ellátó Safety Sector Kft. (1062
Budapest, Andrássy út 125.) feladata. Gépjármű
érkezésekor rögzítik: gépjármű típusát, rendszámát,
gépjárművezető nevét. Az adatokat az üzemeltetés
naponta megkapja. Rögzítésen kívül más adatkezelés
nem történik.

Adatbiztonság: az érintettek személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő
információbiztonsági szabályozást tart fenn, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának
módjait és feltételeit, illetve a hozzáférési szabályokat.
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Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal
védi. Az adatkezelő az adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot
használ.
Az esetleges adatkezelési incidensek kezeléséről az Adatkezelő szabályzatban rendelkezett.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
- személyes adatainak helyesbítését;
- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását;
- egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve
- tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük az Érintetteket, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az
adott kérés teljesítése az Adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve, hogy
a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok
feltételekhez kötik.
Az Érintett a fenti jogait az ÉMI Nonprofit Kft. Adatvédelmi tisztviselőjéhez intézett levél (postai vagy
e-mail) útján gyakorolhatja. Az Adatvédelmi tisztviselő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn
belül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Somogyi Kinga, MIR és IBIR vezető
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
E-mail: adatvedelmitisztviselo@emi.hu
Az Érintett munkavállaló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu;
1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az
érintett személy személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Közzététel és módosítások:
Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján: www.emi.hu, valamint az Ipari Park
portaszolgálatánál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezt a tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre
nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő a honlapján keresztül tájékoztatja.
Hatályos: 2019. július 13.

Gyutai Csaba
vezérigazgató
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