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A JOGOS ÉRDEK AZONOSÍTÁSA
ÁSA

Az adatkezelés célja, a
kezelt adatok

A jogos érdek és konkretizálása, lehatárolása
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Az adatkezelő
adatkezel az Gyomai Kner Nyomda Zrt. a régió meghatározó nyo
nyomdája. A
jogos (összefoglalóan: védelmi) érdek érvényre juttatása céljából történik a
Nyomda működési
m
helyein és azok határán kamerás
erás megfigyelés
megfigy
valamint a
felvételek korlátozott tárolása.
tárolása
A kezelt adatok nem tartalmaznak különleges személyes adatokat. A felvételen
személyek mozgása látható, hangfelvétel nem készül. A rendszer nem tartalmaz
felismer funkciót.
felismerő
Az adatkezelő
adatkezel jogos érdeke a személy- és vagyonvédelem
édelem valamint az adatvédeadatvéd
lem.. Az adatkezelés nem ütközik jogszabályba.
A védett területre belépő
belép dolgozókon kívül napi szinten előfordul
el
a karbantartók,
beszállítók és megrendelő
megrendel partnerek tekintetében is belépés tehát a felvétel
konkrét és gyakori eseményekkel függ össze. A megfigyelési tevékenység
helyszíne a Nyomda működési
m
területeinek összessége.
ge. Ezek fizikailag lehatároltak
ak és a megfigyelés a határokig történik, beleértve a fal
f vagy kerítés síkját.
Közterület megfigyelése nem valósul meg. A határokon megfelelő
megfelel tájékoztatás
történik.
A Nyomda működése
m
során nagy mennyiségűű személyes adatot dolgoz fel
folyamatosan, mely adatok a feldolgozás idejére a nyomda rendszerein
rendszer
is
tárolásra kerülnek. A Nyomda köteles ezek kockázatokkal arányos védelméről
tárolásra
védelmér
gondoskodni.
A fizikai határok és a működési
m
területek megfigyelésével kívánjuk erősíteni az
üzleti információkhoz és a személyes adatokhoz való fizikai szabályozott
hozzáférés illetve ennek garanciáit. A felvétel során rögzített adatok biztosíthathozzáférést,
biztosítha
ják a későbbi,
kés
nyomdai tevékenységet érintőő incidensek feltárását, kezelését,
szükség esetén a történtek bizonyítását.
A Nyomdának a működése
m ködése során meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogsz
jogszabályoknak
lyoknak és a tevékenységét szabályozó nemzetközi szabványoknak.
szabv
A hivatkozott normatív háttér:
• 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint
val
a
magánnyomozói tevékenység szabályairól
• 2012 évi I. tv. a munka törvénykönyvéről
• ISO 9001, 14001, 27001

AZ ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK
GESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
VIZSGÁLAT

A cél eléréséhez miért van
szükség az adatkezelésre?

A cél eléréséhez van-e
alternatív megoldás?

Milyen hátrányok érik az
adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?

Az adatkezelés az érdek eléréséhez szükséges, mert csak a képfelvétellel garantálható, hogy a Nyomda területén
területé lévő személyek és járm
járművek tényleges mozgása rekonstruálható legyen egy incidenst követően.
követően. Mivel a megfigyelés nyílt,
arról mindenki tájékoztatást kap, így ennek tudata jelentős
jelent visszatartó erőt
képvisel a nem megfelelő
megfelel magatartásokkal szemben. Az őrző-védő, munka során
továbbá szükséges
szükséges a területen mozgó személyek, a belépések észlelése a beléptebelépt
tési folyamat támogatása
támog tása céljából is, mint például a belépésre jelentkező
jelentkez gyalogos vagy jármű és vezetőjének távoli és biztonságos megtekintési lehetősége.
lehet
Alternatív megoldás – más, mint a kamerás képfelvételek rögzítése és időleges
megő
megőrzése
– jelenleg nem elérhető a védelmi célok eléréséhez. Ezt azt jelenti,
hogy nincs olyan gazdaságosan kivitelezhető,
kivitelezhető, a piacon elterjedt és a társadalmi
gyakor
gyakorlatban
elfogadott megoldás, ami a jelenlegi
legi megoldásnál kisebb hatással
lenne az érintett jogaira és szabadságaira.
szabads
Ha a vizsgált intézkedések nem történnek meg, akkor az
a adatkezelő nem tudja
biztosítani az elvárható védelmi szintet.
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AZ ÉRINTETTEK RÉSZÉRŐL
L FENNÁLLÓ ÉRDEKEK ÉS
ÉS JOGOK AZONOSÍTÁSA

Az adatkezelő kapcsolata
az érintettekkel

Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai
vagy szabadságai

Az adatkezelés kedvező és
kedvezőtlen hatásai az
érintettre nézve
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Érintettek az adatkezelő
adatkezel működési területére belépő vagy annak határán megjelenő személyek. Az érintett az adatkezelővel
vel változatos kapcsola
kapcsolatban áll, például: megrendelő,
megrendel , szakmai szervezet munkatársa, beszállító munkatársa. A jogv
jogviszony lehet közvetlen vagy közvetett.
Az adatkezelés
adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogát érinti. Ez a jog
bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. Az adatkezelésnek más kihatása az egyén érdekeire és szabadságaira nincs.
Az érintett ésszerű
ésszer elvárása, hogy adatait – tartózkodása és mozgása a területen –
csak szabályozott módon, események rekonstruálására illetve a mozgás ellenőrellen
zésére, a beléptetés támogatása céljára használják és csak a vele megismertetett
módon és ideig, valamint, hogy ezzel összefüggésben
össz függésben a GDPR által előírt
valamennyi joga biztosított legyen.
Az adatkezelés az érintettre nézve közvetlen előnnyel
el
nem jár, közvetetten
közvete
ugyanakkor biztosítja számára a biztonságos munkavégzés és a biztonságos
biz
tartózkodás körülményeit.
Az adatkezelés az érintett számára hátrányt nem okoz, bár vélhetően
vélhet
nem
találkozik az érintett saját szándékával. Ugyanakkor nem okoz kimutatható
egyéb érdeksérelmet, hátrányt, szenvedést, kiszolgáltatottságot
kiszolgáltatot
és nincs visszahatása
tása az adatkezelésnek az érintett életére. Ezt alátámasztja, hogy a biztonsági
kamerás megfigyelő
megfigyel rendszerek működtetése
tetése általánosan elfogadott.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ BIZTOSÍTÉKOK
BIZTOSÍT

Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való
hozzáférhetőség

Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett
lépések

Automatikus döntéshozatal
Tájékoztatás megvalósulása

Az adatkezelés módja a bárki által beszerezhetőő zárt biztonsági kamerás megfimegf
gyelő rendszeren való valós idejű képmegjelenítés és a korlátozott ideig történ
történő
tárolás. Az adatokhoz csak a biztonsági intézkedések végrehajtásában közreműtárolás.
közrem
ködő munkatársak férnek hozzá, kizárólag olyan módon és mélységben, ami a
munkavégzéshez feltétlenül szükséges.
szüks ges. A rendszerbe való belépés és a rendszerelemekhez való fizikai hozzáférés szabályozott, az elektronikus rendszerek
differenciált jogosultságokat
jog
biztosítanak.
A felvételek tárolása a különböző érdekek figyelembe vételével a feltétlenül
indokolt időtartamra
tartamra korlátozódik. A Biztonsági Szabályzat(ok) mi
minden felvétel
és cél esetében meghatároz(nak) őrzési időt.
Az adatkezelés (felvételek őrzése, megtekintése) zárt rendszerben,
rendszerben informatikailag
védett és más rendszerektől
rendszerekt leválasztott rendszerben történik. A tárolás helye és a
hozzáférés fizikailag védett és naplózott. A személyes adatok titkosságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatokat
jelszóval védett és/vagy titkosított eszközön tárolja az IT biztonsági szabványokszabványo
nak és standardoknak
standa
megfelelően.
en. Ezt az adatkezelő saját Információbiztonsági
Szabályzata
bályzata szabályozza.
Automatikus döntéshozatal az alkalmazott folyamatokban nem történik.
A tájékoztatás előzetesen
el
vagy legkésőbb a megfigyelt terület határán megtörtémegtört
nik a rendes belépésre
b
szolgáló bejáratoknál.
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AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
ESZT EREDMÉNYE
(jogos érdek, szükségesség, arányosság)

Megállapítjuk, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek fennáll. A bevezetett intézkedések és az ezek által
megvalósított adatkezelés a cél eléréséhez feltétlenül és minimálisan szükségesek,
szükséges , reális alternatívájuk
alternatíváj nincs.
Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréséhez
elérés hez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre
rzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk
sz és a feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, az
adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos meg
megőrzéséről,
l, valamint figyelembe vette az érintett
érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrenönre
delkezési jogának korlátozása.
Az adatkezelő által megvalósított további biztonsági intézkedések garantálják, hogy az érintett egyéb kockázakockáz
toknak az adatkezelésből eredően
ően ne legyen kitéve. Az érintett az adatkezelőséről
őséről el
előzetes tájékoztatást kap,
megismeri
smeri az adatkezelés körülményeit és az őt érintő jogokat.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható,
megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan
beavatkozást az érintett magánszférájába, az
a adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
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