Adatkezelési Tájékoztató
a VGÜ Nonprofit Kft. által működtetett térfigyelő kamerarendszerhez köthető adatkezeléshez
I. Adatkezelő megnevezése
VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
(továbbiakban VGÜ Nonprofit Kft.)
Székhely:
Postacím:
Telephely:
Képviseli:
Email:
Telefon:
Fax:
Honlap:
Adatvédelmi tisztviselő:

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
3100 Salgótarján, Pf.: 120.
Hulladékkezelő Központ 0331/5. hrsz. Kotyházapuszta
Fekete Zoltán Nándor ügyvezető igazgató
vgu@vgu.hu
06-32-440-366
06-32-440-360
www.vgu.hu
Gubányi Csilla (dpo@vgu.hu)

A VGÜ Nonprofit Kft. számára fontos az Ügyfelek adatainak bizalmas és jogszabályi
feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságunk a megszerzett személyes adatokat
kizárólag a hatályos jogszabályi és önkormányzati rendelkezésekkel összhangban használja
fel, azokat jogosulatlan személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket tájékoztassuk a
kezelhető személyes adataik köréről, megismertessük velük a VGÜ Nonprofit Kft.
adatkezelési és feldolgozási eljárását, a jogorvoslati lehetőségeket.
II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, rendeletek
A VGÜ Nonprofit Kft-nél végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
(az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945
 a 2005. évi CXXXIII. tv. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
szövege:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95492.338607

 a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (az alábbi linken keresztül elérhető a
jogszabály hatályos szövege:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.339346
III. Személyes adatok
Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.
Az Infotv. 3. § 1. pontja alapján
„1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.”
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az
érintettel helyreállítható.
1. A személyes adat kezelésének jogalapja
A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag a törvény, valamint a GDPR kötelező
előírása, illetve az Ügyfél kifejezett hozzájárulása.
Ennek következtében a mindenki számára nyilvános magánterületre való belépéskor az
adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz a belépő személy ráutaló magatartásával egyértelmű
hozzájárulását adja.
Az adatkezelés Társaságunknál célszámítógépes rendszerrel történik.
2. A személyes adatok kezelésének célja
A VGÜ Nonprofit Kft. vagyonvédelmének biztosítása, ingatlan és ingóság őrzése, valamint a
telephelyen elhelyezett veszélyes anyagok és hulladékok megfelelő figyelemmel kísérése,
jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A térfigyelő kamerarendszer felvételének megtekintésére jogosult személyek adatai:
Központi telephelyen:
Név
Beosztás
Fekete Zoltán Nándor

ügyvezető igazgató

Kotroczó Gábor

gazdasági igazgatóhelyettes

Nagy László

műszaki igazgatóhelyettes

Földi Tibor

gondnokságvezető

Bulik András

informatikus

A mindenkori – szerződés alapján – telephelyi őrzést biztosító vagyonőr.
Hulladékkezelő Központban:
Név

Beosztás

Fekete Zoltán Nándor

ügyvezető igazgató

Kotroczó Gábor

gazdasági igazgatóhelyettes

Nagy László

műszaki igazgatóhelyettes

Turcsányi Attila

hulladékgazdálkodási részlegvezető

Földi Tibor

gondnokságvezető

Bulik András

informatikus

A mindenkori – szerződés alapján – telephelyi őrzést biztosító vagyonőr.
Hulladékudvarokban:
Név

Beosztás

Fekete Zoltán Nándor

ügyvezető igazgató

Kotroczó Gábor

gazdasági igazgatóhelyettes

Nagy László

műszaki igazgatóhelyettes

Turcsányi Attila

hulladékgazdálkodási részlegvezető

Földi Tibor

gondnokságvezető

Bulik András

informatikus

Miklós Csilla

ügyintéző

A rögzített felvételeket főszabályként 30 munkanapig, a Ht. által előírt felvételeket 60 naptári
napig tároljuk.
Az adatok védelme kiterjed különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetve sérülés vagy a megsemmisülés megakadályozására
és megelőzésére.
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság
megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített felvételt határtalanul meg kell küldeni.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvétel érinti,
a felvétel rögzítésétől számított 30 (Ht. által előírt felvételek esetében 60) napon belül,
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot Társaságunk ne
semmisítse meg, illetve ne törölje.
Amennyiben a megkeresésére vagy adatkérésre attól számított 30 (Ht. által előírt felvételek
esetében 60) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített
felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatók.
4. Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása
Az Infotv. 14. § alapján az érintettet megillető jogosultságok:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotörvényben
meghatározott feltételek szerint
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
adatkezelő a rendelkezésre bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez
való jog),
d) kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés
korlátozásához való jog),
e) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).
5. Adatfeldolgozó partnereink
A térfigyelő rendszer kezelését a nap 24 órájában egy vagyonvédelmi végzettséggel
rendelkező személy végzi, aki az üzemeltetés során adatkezelőként működik közre.
A térfigyelő rendszer által rögzített anyagok visszanézéséről jegyzőkönyv készül a következő
tartalommal:
- a jogosult személy
- vagyonvédelmi személy neve
- az adatok megismerésének oka
- az adatok megismerésének ideje
6. Jogorvoslat
Ügyfelünk, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja sérelmeivel
 az illetékes Bírósághoz (a bíróságok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/ );
 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:
1363 Budapest, Pf: 9.
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
Honlap:
http://www.naih.hu
fordulhat.

Nyilvántartási számok:
NAIH-69370/2016.
NAIH-69371/2016.
NAIH-83876/2016.

Parkolás igénybe vevő ügyfelek adatainak adatkezelése
Hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vevő ügyfelek
adatainak adatkezelése
Térfigyelő kamerarendszer alkalmazása

