A CBA Kft.
rövidített adatvédelmi tájékoztatója
a biztonsági szolgálat működésével kapcsolatban
A CBA Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09104542, adószám: 10986772-2-44, telefonszám: +36 29 620 010; +36 29 620 066,
zöld szám: +36 80 203 228, e-mail: adatvedelem@cba.hu, képviseli: Lázár
Vilmos), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett
természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó
jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja
az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait,
és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a
mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső
szabályzatok értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi

Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a
céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő
biztonsági
szolgálatának
működésével
kapcsolatos leglényegesebb
adatvédelmi szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének
tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák
vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és
a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés
tényleges helyszínén, a 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. sz. alatt.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat
alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható
természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek jelen
tájékoztató szempontjából elsődlegesen a saját Munkatársak, továbbá
minden természetes személy, aki a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt
területre belép, benn tartózkodik, valamint bárki, aki rendszeres vagy ideiglenes
belépésre jogosult, stb. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során
kerültek meghatározásra.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból,
mennyi ideig kezeli az adataimat?
Elektronikus mágneskártyás beléptető rendszer működtetésével kapcsolatos
adatkezelés
Érintett számára az Adatkezelő meghatározott területeire történő bejutást az
Adatkezelő mágneskártya segítségével teszi lehetővé személy- és
vagyonbiztonsági okokból.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke: személy- és
vagyonvédelem, -biztonság. Az Adatkezelő jogos érdek úgy valósul meg, hogy
kizárólag az az érintett juthat be egy mágneskártyával biztosított területre,
akinek erre jogosultsága van, tehát érvényes mágneskártyával rendelkezik.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki olyan területre kíván
belépni, amely mágneskártyával védett és ezért személyes adatainak egyidejű
átadásával az Adatkezelőtől mágneskártyát igényel. Ide tartoznak az
Adatkezelő Munkatársai és az ideiglenes belépésre jogosult vendégek is.
A kezelt adatok köre és célja:
név
lakcím
mágneskártya száma

azonosítás
azonosítás
azonosítás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és
ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Érintett jelzi a mágneskártyás beléptető rendszerrel biztosított területre történő
belépési igényét az Adatkezelő felé.
Amennyiben Munkatársról van szó, Adatkezelő az igényt egyszerűsített
eljárásban megvizsgálja, jogosultság esetén az adott területre történő belépést
garantáló mágneskártyát elektronikusan megírja és az erre rendszeresített
nyilvántartási rendszerben összekapcsolja a mágneskártya számát a Munkatárs
fent meghatározott adataival.
Amennyiben Munkatárstól eltérő érintett kéri a belépést, az Adatkezelő az
igényt részletesen megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén az adott
területre történő belépést garantáló mágneskártyát elektronikusan megírja és
az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben összekapcsolja a
mágneskártya számát az érintett korábban megadott adataival.
A mágneskártyára az érintett adatai nem kerülnek rá, de a kártya száma
alapján az adatok visszakereshetők az erre rendszeresített nyilvántartási
rendszerben.
Adatkezelés időtartama: rendszeres belépés esetén (így pl. a Munkatársak
esetén) a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, alkalmi
belépés esetén (pl. vendégkártya kiadása esetén) a távozástól számított
huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni a rögzített adatokat. Az
elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a
belépés időpontja) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság
megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap
elteltével, alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra
elteltével meg kell semmisíteni.
Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz.
mellékletben kerültek megnevezésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd
külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem
történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra,
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja,
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Kamerarendszer
Az Adatkezelő székhelyén területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi
és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az
érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő
táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető
kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás
térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő
kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.
A kezelt adatok köre és célja:
képmás

azonosítás

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal,
eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint
személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett
balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása,
minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita
tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja
minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó
kameraszabályzat mellékletében.
A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 2351
Alsónémedi, 2402/1 hrsz. szám alatt található iroda.
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen
Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a

kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos
Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a
Kameraszabályzat a Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékletének tekintendő
és elérhető a recepción.
Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás
hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).
Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot,
bíróságot)
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd
külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem
történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra,
hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja,
úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a
feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az
adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen
és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga,
a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás
joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek
meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja
– az adatvedelem@cba.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre
küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől
számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és
megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a
Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben
együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél
élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással,
elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak
megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási

szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső
Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag
elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
 A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen
belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 Az
adatállományok
helyreállításának
lehetőségét
biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
 Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár
elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező
károsodások
helyreállíthatóságáról
(archiválás,
tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy




a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba
vetette,
a
vonatkozó
hatósági
határozatok
számai
a
http://www.cba.hu/; http://www.prima.hu; oldalon megtalálhatóak.
a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a
Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti
megváltoztatására a jogot
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