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A KAMERARENDSZER KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!
Az UTT Europe Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokra vonatkozóan a jelen
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi
tisztviselő
Az Adatkezelő az UTT Europe Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.; adószám: 14281701-2-13; cégjegyzékszám:
13-09-119506).
Az UTT Europe Kft. nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, mely alapján a jogszabály szükségessé tenné
Adatvédelmi Tisztviselő kinevezését. Az adatvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünk jeleként ugyanakkor
Adatvédelmi Felelőst foglalkoztatunk – lásd jelen Tájékoztató 6 pontja.

2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Az UTT Europe Kft. a kamerarendszeren tárolt felvételeket vagyonvédelem céljából kezeli, azokat egyéb célra nem
használja fel.
Az adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke. Az UTT Europe Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges árukat
tárolja raktárában, amelyek fokozott védelmét biztosítja a kamerarendszer.
Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez, úgy a székhelyre történő
belépést nem tudjuk biztosítani.

3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kamerarendszer a képmást a társaság területére történő belépéstől kezdődően annak elhagyása időpontjáig
rögzíti, amennyiben bármely kamera látószögén belül tartózkodik.
Az UTT Europe Kft. a kamerarendszer által rögzített személyes adatokat a felvétel rögzítésétől számított 3 (három)
munkanap elteltével automatikusan törli. Az üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt
felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az
elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében
tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

4. A személyes adatok címzettjei
A rögzített személyes adatokhoz az UTT Europe Kft. ügyvezetője, raktárvezetője, illetve üzemeltetési vezetője
kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig
férhetnek hozzá. A személyes adatok megkeresés, illetve jogsértés, jogvita esetén hatóság részére kerülnek
továbbításra, egyéb harmadik személy részére nem továbbítjuk személyes adatait.
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5. Az Ön jogai
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az UTT Europe Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban
is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Ön bármikor jogosult kérni az UTT Europe Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait
vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Ön bármikor jogosult kérni az UTT Europe Kft.-től, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus
formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más Adatkezelő részére általánosan használt
formátumban átadjuk.
Ön bármikor jogosult kérni az UTT Europe Kft.-től, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését. Az
adatkezelés korlátozása esetén az UTT Europe Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más
személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását
kérheti, ha
➢ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
➢ az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
➢ az UTT Europe Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli
Az UTT Europe Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást
megelőzően.
Ön bármikor jogosult kérni az UTT Europe Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az UTT
Europe Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
➢ az UTT Europe Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból
gyűjtötte vagy kezelte,
➢ a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
➢ az UTT Europe Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az UTT Europe Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon
belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6. Panaszkezelés
6.1.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az UTT Europe Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek
megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a
következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
➢ személyesen a székhelyünkön: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
➢ e-mail cím: adatkezeles@utteurope.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés”
szót legyenek szívesek megjelölni)
➢ telefonszám: +36-1-696-0-797
➢ Adatvédelmi Felelős: Szamosi Péter Olivér

kiadás dátuma: 2018.05.23.

azonosítója: AKT7

verziószám: 1.0

\\smb\GDPR\tájékoztatók\UTT_AKT7 - A kamerarendszer kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató - Külsős.docx

oldal 2 / 3

UTT EUROPE KFT.

•

+36-1-696-0-797

•

+36-1-696-0-798

•

H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.

•

info@utteurope.com

•

www.utteam.com

A KAMERARENDSZER KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ
TÁJÉKOZTATÓ
6.2.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen
nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Az UTT Europe Kft. tájékoztatását tudomásul veszem és adatok kezeléséhez önkéntesen, illetve kifejezetten
hozzájárulok.
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