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A Gyomai Kner Nyomda Zrt és az ANY vállalatcsoport valamennyi tagja elkötelezett abban, 
hogy a Társaság látogatóinak, munkavállalóinak, illetve megrendelőinek ügyféladatait a 

lehető legmagasabb színvonalon, és a GDPR előírásainak megfelelően kezelje. E cél elérésére 
adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt törekszünk. 
 

Biztonsági Nyomdaként a személyes adatok védelme Társaságunknál nemcsak a vállalati 
működés külső sajátossága, hanem tevékenységünk, szolgáltatásaink egyik legfontosabb, 

központi eleme.  
 

Munkánk során biztosítjuk a legmagasabb elérhető technikai színvonalnak megfelelő 
információvédelmet. Ennek érdekében adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységinket a 

kockázatokkal arányos mértékben kialakított és működtetett, rendszeresen eljárásokkal 
biztosítjuk. Belső szabályzataink és a folyamatainkba épített adatvédelem együttesen 

biztosítják, hogy munkatársaink és partnereink minden esetben tudatosan, az adatvédelmi 
követelményeket tiszteletben tartva járjanak el. 
 

Az átlátható működés szabályai szerint biztosítjuk az érintettek számára az információkérés 
jogának gyakorlását, valamint az általunk kezelt adataiknak javításához, korlátozásához való 
jogok érvényesítését. Az érintettek kérhetik adataik törlését, és élhetnek a tiltakozás jogával. 
Kérés esetén biztosítjuk az adathordozhatóságot. Saját adatkezeléseink és a partnereink 
számára végzett adatfeldolgozói tevékenységünk során minden esetben rendelkezünk a 
megfelelő jogalappal és az adatkezelési célok és határidők szerint járunk el. 
 

Társaságunk az adatkezeléseiről naprakész nyilvántartást vezet. Amennyiben szükséges, az 
adatkezelések megkezdése előtt kockázat-értékelést végzünk. Ennek eredménye alapján az 
elvárható lehető legjobb eljárást választjuk az érintettek számából és a kezelt adatok 
jellegéből eredő kockázatok csökkentésére. 
 

A Gyomai Kner Nyomda Zrt adatvédelemmel összefüggő tevékenységével, valamint a 
vállalatcsoport-szintű adatvédelmi tisztviselő elérhetőségével kapcsolatban részletes 
információkért látogassa meg honlapunkat: www.gyomaikner.hu 

 

2018. május 25. 
 

 

Erdős Tamás Dr. Iszály Mihály 

vezérigazgató adatvédelmi tisztviselő 

 

http://www.any.hu/


  

  

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató 

 
ANY Biztonsági Nyomda Csoport 

A Gyomai Kner Nyomda büszke több mint 135 éves történetére, amely összeforrt a minőségi könyvgyártással 
Magyarországon.

H-5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12. │ Tel: 06 66 887 443 │ Fax: 06 66 887 445 │ E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu 

Adatvédelmi tájékoztató 

 

Ez az adatvédelmi tájékoztató a Gyomai Kner Nyomda 
weboldalak és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, 
mint érintettek számára készült. Az adatvédelmi tájékoztató 
célja, hogy Gyomai Kner Nyomda Zrt. (H-5500 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.│ Tel: 06 66887443 │Fax: 
06 66887445 │E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu a 
továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a 
kapott adatok kezelésével kapcsolatban. 
 

Az Ön által megadott adatok esetében cégünk az 
„Adatkezelő”, míg Ön az „érintett”. Az adatai mindvégig az Ön 
adatai maradnak. Bármikor rendelkezhet róluk. Ön dönti el, mi 
történhet velük és mi nem. 
 

Mivel a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon 
dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, 
az adatszolgáltatás is önkéntes.  

Fontos, hogy a kapcsolatfelvétel csak akkor lehetséges, ha 
kérünk néhány személyes adatot. Ezt más célra nem 
használhatjuk, mint hogy Önt elérjük 

 
Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja 
 

 

Az adatkezelő a Gyomai Kner Nyomda Zrt. (H-5500 
Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.│ Tel: 06 66887443 │Fax: 
06 66887445 │E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu. 

A nekünk megadott adatokat mi kezeljük, csakis mi, másnak 
nem adjuk, és nem adhatjuk tovább. Csak arra használjuk, 
amilyen célból kaptuk. Ha kérdése van, az itt szereplő 
elérhetőségeken bármikor kérdezhet tőlünk 

  
Az árajánlatkérés szolgáltatás eléréséhez az alábbi 
személyes adatokat kérjük megadni, melyeket az 
Adatkezelő kezel: 
 
Személy neve A Gyomai Kner Nyomda Zrt 
szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez 
szükséges adat 
E-mail cím A Gyomai Kner Nyomda Zrt. 
szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi 
azonosító. 
 
Amikor meglátogatja a web oldalunkat, akkor az olyan 
adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati 
címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai 
adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, 
így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem 
hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, 
kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés 
után – amit a honlapra látogatók számának ellenőrzésére és 
oldalaink megfelelően gyors működésének biztosítására 
használunk –, az adatokat töröljük. 
Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van 
írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén 
írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk. 
 

 
 
 
 
Csak az Ön által megadott és itt felsorolt adatokat használjuk. 
A rendszer használata során további adatok is keletkeznek, de 
ezek vagy nem hozhatók később Önnel összefüggésbe. Ezek 
olyan adatok, hogy mely oldalainkat látogatta, hányszor lépett 
be a rendszerünkbe és ott milyen műveleteket végzett. Azért 
van ezekre szükségünk, hogy a rendszerünk kényelmesebben 
használható legyen. 
 
 

Google Analytics 
 
Ez az oldal a Google Analytics nevű látogatáselemző 
rendszert használja. Ezt számunkra a Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
("Google") biztosítja. A Google Analytics is használ „sütiket” 
a működéséhez. A sütik tartalma a Google-höz kerülhet, de 
az Ön IP címe még az EU-ban működő rendszereken 
törlésre kerül a továbbított adatokból. A Google az adatokat 
az Gyomai Kner Nyomda Zrt. részére dolgozza fel és csak 
számunkra teszi elérhetővé. 
További információ elérhető itt: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 
(Google Analytics adatvédelmi szabályok). 
 

 
 
Az előző pontban írt elemzéseket nem magunk végezzük el, 
mert ezekhez speciális szakértelemre is szükség van. Az 
elemzéshez a Google által biztosított Google Analytics nevű 
szolgáltatást használjuk fel. Az elemzések, statisztikai 
számítások eredményét csak mi láthatjuk. 
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Az adatkezelés módja és időtartama 
 
Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, 
saját vagy bérelt szervereken tárolja. Az adatok ezen kívül 
átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is 
felkerülhetnek. 
 

 
 
A személyes adatokat informatikai rendszerben tároljuk, és ott 
is csak addig, amíg szükséges, tehát az első kapcsolatfelvétel 
idejére. Azokat nem nyomtatjuk ki,  sem szóban, sem más 
módon nem osztjuk meg senkivel. Munkatársaink, akiket 
titoktartás köt, az Ön kiszolgálásakor láthatják például a nevét 
vagy e-mail címét, illetve ha felhív minket, ez alapján tudják 
Önt azonosítani. 
 

Az adatkezelés ideje a kapcsolatfelvételtől a kapcsolat 
fennmaradásáig tart, ami egy árajánlat vagy ártájékoztató 
megküldése. 
 
A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok 
feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk 
 

A kapcsolatfelvétel után, amennyiben nincs tovább rá szükség, 
az adatait töröljük. Amennyiben ezen túl is kapcsolatban 
maradunk, úgy az adatkezeléssel kapcsolatban részletes 
megállapodást kötünk Önnel. 
 

Adatvédelem 
 
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az 
azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében 
Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági 
intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat 
rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel 
összhangban fejlesztjük 

 
 
Az adatok védelmére megfelelő biztonsági szintű rendszert és 
felügyeletet üzemeltetünk. Információs rendszereink magas 
szinten védettek, szervereink jól védett helyen működnek. 
Azokat külső, erre szakosodott szakemberekkel, úgynevezett 
tanúsító cégekkel rendszeresen átvizsgáltatjuk, hogy 
megfelelnek-e a szükséges védelmi követelményeknek. 
 

  
Hozzáférés a saját adataihoz 
 
Az érintett a róla tárolt adatokról bármikor tájékoztatást 
kérhet. Írhat a knernyomda@gyomaikner.hu címre vagy 
tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. 
 

 
 
Önnek joga van bármikor tudakozódni az Önről nyilvántartott 
adatok iránt. Ezt legegyszerűbben a nekünk írt kérdéssel teheti 
meg. 
 

Adattovábbítás, további címzettek 
 
Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az 
Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül. 
 

 
 
Az adatait másnak nem küldjük el, nem adjuk át semmilyen 
formában. 
 

Automatikus döntéshozatal 
 
A rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból 
nem készít profilt, nem tesz ajánlatot és nem határoz meg 
kedvezményt. 
 

 
 
A rendszer önműködően nem készít Önről felhasználói profilt. 
 

Visszavonás, helyesbítés, korlátozás 
 
Az Érintettnek lehetősége van a rendszeren belül saját maga 
által az adatkezelési hozzájárulást visszavonni. Bármely 
adatát módosíthatja, vagy részben törölheti. Amennyiben 
korlátozni akarja az ebben a tájékoztatóban írt felhasználás 
egyes részeit, úgy a korlátozást az 
knernyomda@gyomaikner.hu a saját, általunk is ismert 
címéről indított üzenettel kezdeményezheti. 
 

 
 
Indoklás nélkül is bármikor kérheti adatai módosítását, törlését 
vagy a felhasználás korlátozását. Ezt kérheti azt bármely 
elérhetőségünkön. A kapcsolattartási adatait szabadon 
módosíthatja, hiba esetén javíthatja. Mindig szem előtt tartjuk, 
hogy az adatokról csakis Ön rendelkezhet. 
 

Adatfeldolgozók 
 
A Gyomai Kner Nyomda adatfeldolgozója az ANY Biztonsági 
Nyomda. Nyrt. a következő területeken: könyvelés, 
humánerőforrás-gazdálkodás. 
 

 

 
 
 

 
 
 

mailto:knernyomda@gyomaikner.hu
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Adatvédelmi Tisztviselő 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda cégcsoportnál vállalatcsoport 
szintű adatvédelmi tisztviselő (Corporate Level DPO) került 
kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR 
rendelkezésnek való egységes megfelelés cégcsoport szintű 
biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dr. 
Iszály Mihály, e-mail: dpo@any.hu. 
 

 
 
 
Az Adatvédelmi Tisztviselő az a személy, aki kifejezetten 
adatvédelmi ügyekben a kapcsolattartónk. Az itt megadott 
elérhetőségén közvetlenül és bármikor lehet hozzá fordulni. 

Jogérvényesítés 
 
Az adatkezelés bármelyik elemével kapcsolatban panaszt 
tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek 
címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk 
(elérhetőségek). Amennyiben problémáit máshol is jelezni 
szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi 
hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 
1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125  Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 
391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
 

 
 
Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot 
tapasztal, nálunk és a hatóságoknál is panaszt tehet az itt írt 
elérhetőségek bármelyikén. 
 

  
 
2018.05.22. 
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ÁSA 

z adatkezelő az Gyomai Kner Nyomda Zrt. a régió
gos (összefoglalóan: védelmi) érdek érvényre jut
ektronikusan működtetett és a papír alapon megval
 folyamatok működtetése. 
 kezelt adatok nem tartalmaznak különleges szem
zött okmány-azonosító, lejárat, név szerepel, valam

z adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvéd
m. Az adatkezelés nem ütközik jogszabályba. 
 beléptetés a dolgozókon kívül napi szinten előford
k és megrendelő partnerek tekintetében, tehát ko
sze. A belépés helyszíne a Nyomda működési terül
g is lehatárolt. Ez a vizsgálat kizárólag az ilyen belé
delmi cél megvalósulása tükrében. 
 beléptetés ellenőrzésével kívánjuk biztosítani az 
llalat munkatársainak, valamint a belépők személy
szabályozott hozzáférést. A beléptetés során rögzí
sőbbi, nyomdai tevékenységet érintő incidensek fe
etén a történtek bizonyítását. 
 Nyomdának a működése során meg kell felelnie a 
lyoknak és a tevékenységét szabályozó nemzetköz
zott normatív háttér: 

•  2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és 
magánnyomozói tevékenység szabályairól 

•  2012 évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 
•  ISO 9001, 14001, 27001 

GESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

adatkezelés az érdek eléréséhez szükséges, mert c
l garantálható, hogy csak olyan személy juthasson
re jogosult, illetve a Nyomda érdekében teszi e
atok rögzítése azért szükséges, mert utólag feltárt 
emények feltárását, a vizsgálatok lefolytathatóságát
sát. 
lternatív megoldás – más, mint a belépő személy 
ükséges adatok rögzítése és időleges megőrzése 
delmi célok eléréséhez. Ezt azt jelenti, hogy nincs 
zhető, a piacon elterjedt és a társadalmi gyakorlatba
jelenlegi megoldásnál kisebb hatással lenne az érinte
a a vizsgált intézkedések nem történnek meg, akko
ztosítani az ipari vállalkozásoktól a munkavállaló
várható biztonsági szintet. 

L FENNÁLLÓ ÉRDEKEK ÉS JOGOK AZONOSÍTÁS

intettek az adatkezelő működési területére belépő
atkezelővel változatos kapcsolatban áll, például: m
t munkatársa, beszállító munkatársa. A jogviszo
zvetett. 

 NYILVÁNOS! 

 SO 14001 | ISO 27001  

gió meghatározó nyomdája. A 
juttatása céljából történik az 
alósított beléptető rendszerek 

emélyes adatokat. Az adatok 
amint a belépés ideje. 
édelem valamint az adatvéde-

ő ordul a karbantartók, beszállí-
 konkrét eseményekkel függ 
rületeinek összessége, fizikai-
elépéseket vizsgálja, a fent írt 

z üzleti információkhoz és a 
lyes adataihoz való fizikailag 
gzített adatok biztosíthatják a 
 feltárását, kezelését, szükség 

 a vonatkozó hatályos jogsza-
közi szabványoknak. A hivat-

s vagyonvédelmi, valamint a 

rt csak a belépők azonosításá-
son a Nyomda területére, aki 
 ezt. A minimális azonosító 
rt incidens esetén ez segíti az 
gát, az események rekonstruá-

ly azonosítása és a feltétlenül 
se – jelenleg nem elérhető a 
cs olyan gazdaságosan kivite-
tban elfogadott megoldás, ami 
intett jogaira és szabadságaira. 
kkor az adatkezelő nem tudja 
lalók és az ügyfelek által is 

ÁSA 

pő személyek. Az érintett az 
 megrendelő, szakmai szerve-
iszony lehet közvetlen vagy 
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5 AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TES

Megállapítjuk, hogy az adatkezelést 
megvalósított adatkezelés a cél elér
Tekintve, hogy a kezelt személyes a
nek megőrzésre és felhasználásra, a
adatkezelő gondoskodik a személye
érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásai
delkezési jogának korlátozása. 
 
Az adatkezelő által megvalósított to
toknak az adatkezelésből eredően n
megismeri az adatkezelés körülmény
 
A fenti mérlegelés alapján megálla
beavatkozást az érintett magánszférá
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adatkezelés az érintett információs önrendelkez
zonyos esetekben a szükséges és arányos módon ko
k más kihatása az egyén érdekeire és szabadságaira
z érintett ésszerű elvárása, hogy adatait csak a be
sználják és csak a vele megismertetett céllal, módo
zel összefüggésben a GDPR által előírt valamennyi
z adatkezelés az érintettre nézve közvetlen előn
yanakkor biztosítja számára a munkavégzés és 
rülményeit. 

z adatkezelés az érintett számára hátrányt nem 
lálkozik az érintett saját szándékával. Ugyanakk
yéb érdeksérelmet, hátrányt, szenvedést, kiszolgál
tása az adatkezelésnek az érintett életére. Ezt alát
ndszerek működtetése általánosan elfogadott. 

MEGVALÓSULÓ BIZTOSÍTÉKOK 

z adatkezelés módja a papír alapú naplózás va
ndszerben történő adattárolás. Az adatokhoz csak
grehajtásában közreműködő munkatársak férnek
ódon és mélységben, ami a munkavégzéshez feltét
rása, a kulcsok kezelése és a fizikai hozzáférés sz
ndszerek differenciált jogosultságokat biztosítanak.
 kezelt személyes adatok kezelése a jogszabály
yelembe vételével a lehető legrövidebb időtartamra

 Szabályzat(ok) minden adat esetében meghatároz(n
z adatkezelés zárt rendszerben, papír alapon vag
rténik. A tárolás helye és a hozzáférés védett és na
atkezelő elektronikus nyilvántartó rendszer esetén 
nak, sértetlenségének és rendelkezésre állásának
atokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázis
abványoknak és standardoknak megfelelően. Ezt a
óbiztonsági Szabályzata szabályozza. 
utomatikus döntéshozatal az alkalmazott folyamatok
 tájékoztatás előzetesen vagy legkésőbb első b
egkezdésekor megtörténik ellenőrizhető módon. 

ESZT EREDMÉNYE 
(jogos 

ést megalapozó jogos érdek fennáll. A bevezetett in
léréséhez feltétlenül és minimálisan szükségesek, 
s adatok csak a cél érdekében és a cél eléréséhez sz
a, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges k
lyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint f
sait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az 

 további biztonsági intézkedések garantálják, hogy
ő  ne legyen kitéve. Az érintett az adatkezelőséről 

nyeit és az őt érintő jogokat. 

állapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arány
érájába, az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jo
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kezési jogát érinti. Ez a jog 
 korlátozható. Az adatkezelés-
ira nincs. 
beléptetés, azonosítás céljára 

ódon és ideig, valamint, hogy 
yi joga biztosított legyen. 

lőnnyel nem jár, közvetetten 
és a biztonságos tartózkodás 

m okoz, bár vélhetően nem 
kkor nem okoz kimutatható 

gáltatottságot és nincs vissza-
látámasztja, hogy a beléptető 

vagy elektronikus beléptető 
ak a biztonsági intézkedések 
nek hozzá, kizárólag olyan 
ltétlenül szükséges. Az iratok 
szabályozott, az elektronikus 
k. 

ályok és különböző érdekek 
mra korlátozódik. A Biztonsá-

nak) őrzési időt. 
vagy informatikai rendszerben 
 naplózott. A fentieken felül az 
én a személyes adatok titkossá-
nak garantálása érdekében az 
zisban tárolja az IT biztonsági 
t az adatkezelő saját Informá-

tokban nem történik. 
ő belépéskor, az adatkezelés 

os érdek, szükségesség, arányosság) 

 

t intézkedések és az ezek által 
, reális alternatívájuk nincs. 

 szükséges időtartamig kerül-
s körben férhetnek hozzá, az 
t figyelembe vette az érintett 
az érintett információs önren-

gy az érintett egyéb kockáza-
ről előzetes tájékoztatást kap, 

ányos, nem okoz indokolatlan 
s jogalapjául szolgálhat. 
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ÁSA 

z adatkezelő az Gyomai Kner Nyomda Zrt. a régió
gos (összefoglalóan: védelmi) érdek érvényre ju
yomda működési helyein és azok határán kamerá
lvételek korlátozott tárolása. 
 kezelt adatok nem tartalmaznak különleges szemé
emélyek mozgása látható, hangfelvétel nem készül
lismerő funkciót. 
z adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvéd

. Az adatkezelés nem ütközik jogszabályba. 
védett területre belépő dolgozókon kívül napi szinte
szállítók és megrendelő partnerek tekintetében 
nkrét és gyakori eseményekkel függ össze. A 
lyszíne a Nyomda működési területeinek összesség
k és a megfigyelés a határokig történik, beleértve
özterület megfigyelése nem valósul meg. A határo
rténik. 
 Nyomda működése során nagy mennyiségű sze
lyamatosan, mely adatok a feldolgozás idejére 
rolásra kerülnek. A Nyomda köteles ezek kockáza
ndoskodni. 
fizikai határok és a működési területek megfigyelé
leti információkhoz és a személyes adatokhoz 
zzáférést, illetve ennek garanciáit. A felvétel során 

k a későbbi, nyomdai tevékenységet érintő incid
ükség esetén a történtek bizonyítását. 
 Nyomdának a működése során meg kell felelnie a 
lyoknak és a tevékenységét szabályozó nemzetköz
zott normatív háttér: 

•  2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és 
magánnyomozói tevékenység szabályairól 

•  2012 évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 
•  ISO 9001, 14001, 27001 

GESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

z adatkezelés az érdek eléréséhez szükséges, mert c
lható, hogy a Nyomda területén lévő személyek és j
 rekonstruálható legyen egy incidenst követően. M
ról mindenki tájékoztatást kap, így ennek tudat
pvisel a nem megfelelő magatartásokkal szemben. 
vábbá szükséges a területen mozgó személyek, a be
si folyamat támogatása céljából is, mint például a 
s vagy jármű és vezetőjének távoli és biztonságos m

lternatív megoldás – más, mint a kamerás képfelvé
egőrzése – jelenleg nem elérhető a védelmi célok 
gy nincs olyan gazdaságosan kivitelezhető, a piac
akorlatban elfogadott megoldás, ami a jelenlegi m

nne az érintett jogaira és szabadságaira. 
a a vizsgált intézkedések nem történnek meg, akko
ztosítani az elvárható védelmi szintet. 
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gió meghatározó nyomdája. A 
 juttatása céljából történik a 
erás megfigyelés valamint a 

mélyes adatokat. A felvételen 
zül. A rendszer nem tartalmaz 

édelem valamint az adatvéde-

inten előfordul a karbantartók, 
 is belépés tehát a felvétel 

A megfigyelési tevékenység 
ge. Ezek fizikailag lehatárol-

tve a fal vagy kerítés síkját. 
árokon megfelelő tájékoztatás 

ű személyes adatot dolgoz fel 
re a nyomda rendszerein is 
ázatokkal arányos védelméről 

elésével kívánjuk erősíteni az 
oz való fizikai szabályozott 
án rögzített adatok biztosíthat-
cidensek feltárását, kezelését, 

 a vonatkozó hatályos jogsza-
közi szabványoknak. A hivat-

s vagyonvédelmi, valamint a 

rt csak a képfelvétellel garan-
és járművek tényleges mozgá-

ő . Mivel a megfigyelés nyílt, 
ata jelentős visszatartó erőt 
 Az őrző-védő, munka során 

 belépések észlelése a belépte-
 a belépésre jelentkező gyalo-

megtekintési lehetősége.  
lvételek rögzítése és időleges 
ok eléréséhez. Ezt azt jelenti, 
iacon elterjedt és a társadalmi 
i megoldásnál kisebb hatással 

kkor az adatkezelő nem tudja 
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L FENNÁLLÓ ÉRDEKEK ÉS JOGOK AZONOSÍTÁS

intettek az adatkezelő működési területére belépő 
nő személyek. Az érintett az adatkezelővel változa
: megrendelő, szakmai szervezet munkatársa, besz
ony lehet közvetlen vagy közvetett. 
z adatkezelés az érintett információs önrendelkez
zonyos esetekben a szükséges és arányos módon ko
k más kihatása az egyén érdekeire és szabadságaira
z érintett ésszerű elvárása, hogy adatait – tartózkodá
ak szabályozott módon, események rekonstruálásár
sére, a beléptetés támogatása céljára használják és 
ódon és ideig, valamint, hogy ezzel összefüggé
lamennyi joga biztosított legyen. 
z adatkezelés az érintettre nézve közvetlen előn
yanakkor biztosítja számára a biztonságos munk

rtózkodás körülményeit. 
z adatkezelés az érintett számára hátrányt nem 
lálkozik az érintett saját szándékával. Ugyanakk
yéb érdeksérelmet, hátrányt, szenvedést, kiszolgál
tása az adatkezelésnek az érintett életére. Ezt alátá
merás megfigyelő rendszerek működtetése általáno

MEGVALÓSULÓ BIZTOSÍTÉKOK 

z adatkezelés módja a bárki által beszerezhető zárt
elő rendszeren való valós idejű képmegjelenítés és

rolás. Az adatokhoz csak a biztonsági intézkedések
dő munkatársak férnek hozzá, kizárólag olyan mó
unkavégzéshez feltétlenül szükséges. A rendszerbe 
emekhez való fizikai hozzáférés szabályozott, a
fferenciált jogosultságokat biztosítanak. 
felvételek tárolása a különböző érdekek figyelem

dokolt időtartamra korlátozódik. A Biztonsági Szab
 cél esetében meghatároz(nak) őrzési időt. 
z adatkezelés (felvételek őrzése, megtekintése) zárt 
dett és más rendszerektől leválasztott rendszerben t
zzáférés fizikailag védett és naplózott. A szem
rtetlenségének és rendelkezésre állásának garantá
lszóval védett és/vagy titkosított eszközön tárolja a
k és standardoknak megfelelően. Ezt az adatkezelő
bályzata szabályozza. 

utomatikus döntéshozatal az alkalmazott folyamatok
 tájékoztatás előzetesen vagy legkésőbb a megfigye
k a rendes belépésre szolgáló bejáratoknál. 
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ÁSA 

 vagy annak határán megje-
zatos kapcsolatban áll, példá-
szállító munkatársa. A jogvi-

kezési jogát érinti. Ez a jog 
 korlátozható. Az adatkezelés-
ira nincs. 
dása és mozgása a területen – 
sára illetve a mozgás ellenőr-
és csak a vele megismertetett 
gésben a GDPR által előírt 

lőnnyel nem jár, közvetetten 
unkavégzés és a biztonságos 

m okoz, bár vélhetően nem 
kkor nem okoz kimutatható 

gáltatottságot és nincs vissza-
átámasztja, hogy a biztonsági 
nosan elfogadott. 

árt biztonsági kamerás megfi-
 és a korlátozott ideig történő 
sek végrehajtásában közremű-
módon és mélységben, ami a 
be való belépés és a rendszer-
, az elektronikus rendszerek 

lembe vételével a feltétlenül 
zabályzat(ok) minden felvétel 

rt rendszerben, informatikailag 
n történik. A tárolás helye és a 

emélyes adatok titkosságának, 
ntálása érdekében az adatokat 
a az IT biztonsági szabványok-
zelő saját Információbiztonsági 

tokban nem történik. 
gyelt terület határán megtörté-
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Megállapítjuk, hogy az adatkezelést 
megvalósított adatkezelés a cél elér
Tekintve, hogy a kezelt személyes a
nek megőrzésre és felhasználásra, a
adatkezelő gondoskodik a személye
érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásai
delkezési jogának korlátozása. 
 
Az adatkezelő által megvalósított to
toknak az adatkezelésből eredően n
megismeri az adatkezelés körülmény
 
A fenti mérlegelés alapján megálla
beavatkozást az érintett magánszférá
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ESZT EREDMÉNYE 
(jogos 

ést megalapozó jogos érdek fennáll. A bevezetett in
léréséhez feltétlenül és minimálisan szükségesek, 
s adatok csak a cél érdekében és a cél eléréséhez sz
a, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges k
lyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint f
sait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az 

 további biztonsági intézkedések garantálják, hogy
ő  ne legyen kitéve. Az érintett az adatkezelőséről 

nyeit és az őt érintő jogokat. 

állapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arány
érájába, az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jo
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os érdek, szükségesség, arányosság) 

 

t intézkedések és az ezek által 
, reális alternatívájuk nincs. 

 szükséges időtartamig kerül-
s körben férhetnek hozzá, az 
t figyelembe vette az érintett 
az érintett információs önren-

gy az érintett egyéb kockáza-
ről előzetes tájékoztatást kap, 

ányos, nem okoz indokolatlan 
jogalapjául szolgálhat. 
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