BIZTONSÁGI KAMERÁS MEGFIGYELÉS ÉS BELÉPTETÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZATA
1.

Bevezetés - a Szabályzat célja

A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (székhelye: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35;
„RUAG HU” -vagy „mi”) működése során a 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 szám alatt
található székhelyén („Székhely”) robbanásveszélyes illetve tűzveszélyes anyag felhasználásával, gyártásával, tárolásával és szállításával összefüggő tevékenységet folytat. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
tv. alapján („FBÖ tv.”) alapján a RUAG HU fegyveres biztonsági őrséggel köteles védeni a
Székhelyén található létesítményeket illetve a végzett tevékenységet. Az őrzés rendszere
biztonságtechnikai eszközökkel kombinált személyi őrzés.
A RUAG HU működése illetve őrzési kötelezettségének teljesítése során beléptető rendszert
(„Beléptető Rendszer”) és elektronikus megfigyelőrendszert („Kamerarendszer”) alkalmaz,
amely során személyes adatok kezelésére kerül sor. A Beléptető Rendszer alatt azt a folyamatot kell érteni, amely során a fegyveres biztonsági őrzés a Székhely területére belépőket
megállítja, a jelen biztonsági kamerás megfigyelés és beléptetési szabályzatban („Szabályzat”) meghatározott adatokat ellenőrzi és rögzíti, továbbá a belépőket az adott helyre kíséri.
A Szabályzat célja annak bemutatása, hogy a RUAG HU hogyan biztosítja a beléptetéssel,
továbbá a Kamerarendszer működésével összefüggő adatkezelése során az érintettek személyes adatainak a védelmét.
A jelen Szabályzat megalkotása során figyelemmel voltunk többek között az Európai Unió a
Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, „GDPR"), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Sztv.”), az FBÖ tv. rendelkezéseire, továbbá
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásaira és tájékoztatóira.
A Szabályzatban használt fogalmakat a GDPR 4. cikke szerinti tartalommal használjuk.
2.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a RUAG HU valamennyi munkavállalójára („Munkavállalók”),
továbbá a RUAG HU-nál egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy vállalkozási
vagy megbízási jogviszony keretében tevékenységet végző magánszemélyre (pl. kölcsönzött munkavállalók, tanulók stb.).
A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá a RUAG HU beszállítóira és egyéb üzleti partnereire, látogatóira, és mindazon magánszemélyekre, akik a RUAG HU Székhelyének területére belépnek, illetve oda belépni szándékoznak. A Szabályzat hatálya alatt álló azon személyekre, akik nem a RUAG HU munkavállalói, „Egyéb Érintett” megnevezéssel hivatkozunk.
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3.

Az adatkezelő, a Beléptető Rendszer és a Kamerarendszer üzemeltetője és az
elérhetőségek

A Beléptető Rendszert és a Kamerarendszert a RUAG HU üzemelteti adatkezelőként. A
RUAG HU elérhetőségei a következők:
név: RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.
székhely: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35
cégjegyzékszám: 10-10-020197
Telefon: +36 36 561 303
Fax: ++36 36 561 027
Honlap: www.ruag.com
email cím: sirok.ammotec@ruag.com
A Beléptető Rendszer és a Kamerarendszer működtetését a RUAG HU által jogszabályi kötelezettség alapján létrehozott és munkaviszonyban foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrség végzi (FBÖ tv. 1.§ (1) c) pont). A FBÖ tv. alapján a fegyveres biztonsági őrség a képfelvétel készítése során adatkezelőnek minősül (9/A § (1) bek).
A RUAG HU a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
4.

A Kamerarendszer és a Beléptető Rendszer alkalmazásának célja

4.1

A Kamerarendszer alkalmazásának céljai az alábbiak:

A

a fegyveres biztonsági őrzésből adódó kötelezettségek teljesítése, így a létesítmény
telephelyének védelme, veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése,

B

a RUAG HU tulajdonában és birtokában álló, jelentős értéket képviselő egyéb eszközök, áruk, nyersanyagok illetve vagyontárgyak védelme, az azokat érintő esetleges
jogsértő cselekmények megelőzése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági eljárás során történő bizonyítás,

C

emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme;

D

a munkavállalók munkavégzése során a RUAG HU mint munkáltató vagyona ellen
esetlegesen elkövetett cselekmények vagy mulasztások ellenőrzése, illetve szükség
esetén az ezzel összefüggő munkaügyi felelősségre vonás;

E

munkavédelem, munkahelyi balesetek megelőzése, a munkavédelmi szabályok megszegésével összefüggő felelősségre vonás;

F

üzleti titok (különösen technológia) védelme.

4.2

A Beléptető Rendszer alkalmazásának céljai az alábbiak:

•

a fegyveres biztonsági őrzésből adódó kötelezettségek teljesítése, így a létesítmény
telephelyének védelme, veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése,
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•

a RUAG HU tulajdonában és birtokában álló, jelentős értéket képviselő egyéb eszközök, áruk, nyersanyagok illetve vagyontárgyak védelme, az azokat érintő esetleges
jogsértő cselekmények megelőzése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági eljárás során történő bizonyítás,

•

emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme;

•

a Székhelyre belépők azonosítása, ki-és beléptetése.

5.

A Kamerarendszer és a Beléptető Rendszer alkalmazásának módja

A Kamerarendszer és a Beléptető Rendszer alkalmazása az emberi méltóság tiszteletben
tartása mellett, kizárólag a 4. pontban foglalt célok érdekében történik és az adatkezelésnek
nem célja a RUAG HU Munkavállalói vagy az Egyéb Érintettek magatartásának, szokásainak
megfigyelése, viselkedésének befolyásolása.
A kamerák elhelyezése és látószögeik beállítása továbbá úgy került megállapításra, hogy a
látószögek kizárólag az egyes kamerák lent részletesen felsorolt céljával összhangban álló
területre irányulnak, és kizárólag a célhoz szükséges mértékben történik megfigyelés. A
kamerák elhelyezkedését, látószögét, a kamera elhelyezésének célját és a megfigyelés
módját részletesen az alábbi táblázat tartalmazza.
A Kamerarendszer az alábbi területek megfigyelésére irányul:

Kameraszá
m

Az adott kamera
milyen célból
került
kihelyezésre
(a betűk az 5. pontban
felsorolt célokat jelzik)

Elhelyezkedé
se (melyik
épület,
helyiség stb.)
Porta külső
Porta külső
25.-ép D-NY
külső
25.-ép D-NY
külső
25.ép D-K
külső
25.ép D-K
külső
25.ép K belső

28.
27.
6.

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

7.

A, B, C, D, E

8.

A, B, C, D, E

9.

A, B, C, D, E

21.

A, B, C, D, E

10.

A, B, D

5.

A, B, C, D, E

11.

A, B, C, D, E

25. Főépület É
külső

4.

A, B, C, D, E

34. ép irodák
bej.

39.

A, B, C, D, E

34. ép. É-NY
külső

25. ép É-NY
külső
25 ép. Belső

Megfigyelés
iránya (milyen
területre és
tárgyra irányul a
kamera
látószöge)
bejárati kapu
sorompó előtere
Sorompó-34 épület

Megfigyelés
módja
(közvetlen
vagy
rögzített
megfigyelés)
rögzített
rögzített
rögzített

műút

rögzített

hulladéktároló

rögzített

TMK hátsó ajtóközlekedő
épített tároló belső
rész
Kerékpár tároló

rögzített

TMK folyosó automata
Kapu felé, épület
főbejárat és kerítés
vonala
Iroda üzemhez
vezető folyosója
végig
6-os sz. raktár

rögzített

rögzített
rögzített

rögzített

rögzített

rögzített
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40.

A, B, C, D, E

38.

A, B, C, D, E

45.

A, B, C, D, E, F

46.

A, B, C, D, E, F

94.

A, B, C, D, E, F

34.ép. É-NY
külső
34.ép. É-NY
külső
34.ép. É-K
belső
34. ép D-K
belső
34.ép. D belső

24.

A, B, C, D, E, F

34.ép É belső

95.

A, B, C, D, E, F

25.

A, B, C, D, E, F

34.ép.
Kopszoló
üzemrész
34.ép. É belső

23.

A, B, C, D, E, F

26.

A, B, C, D, E, F

43.

A, B, C, D, E, F

99.
98.
86.

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

34. ép. D
belső
34. ép. D-K
belső
34.ép. É-NY
belső
8.ép É
8.ép. D
12.ép. É-K

88.
87.
83.
84.

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E

12.ép. É
12.ép. É
12.ép.NY
12.ép. NY

85.
97.

A, B, D
A, B, C, D, E

18.

A, B, C, D, E

17.
16.
15.
22.
93.
20.
19.
61.

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, D
A, B, D
A, B, D
A, B, C, D, E, F

60.

A, B, C, D, E, F

62.

A, B, C, D, E, F

12.ép. D
8/A raktár
kerítés
Víztározó
oszlop
7. ép É külső
7. ép É külső
7.ép É külső
7.ép.Ny külső
7.ép. D külső
7.ép. D külső
7.ép. D külső
7.ép.
Hagyományos
töltő
7.ép Svájci
töltő helyiség
7. ép. Töltő
előtér

13.-as üzem

rögzített

12-es raktár

rögzített

Belső üzem
közepe
Belső üzem
közepe
Belső üzem
közepe
Belső üzem
közepe
Üzem közepe

rögzített

középső üzem
közepe
középső üzem
közepe
középső üzem
közepe
középső üzem
közepe
Épület felé
Épület felé
Raktár K-i bejárat
felé
13.ép
12.ép elülső rámpa
12.ép elülső rámpa
készárú raktár
bejárat
épület háta
8/a ép. Bejárat

rögzített

7.ép É-K bejárat

rögzített

26. ép felé
26. ép felé
26. ép felé
csappantyú raktár
Épület háta
Épület háta
Épület háta
Svájci töltő

rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített

Svájci töltő

rögzített

állatlövő töltő

rögzített

rögzített
rögzített
rögzített
rögzített

rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
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7. ép. Állatlövő
töltő helyiség.
csomagoló
helyiség előtér
csomagoló
helyiség hátsó
rész
töltő helyiség
töltő helyiség
közép
töltő helyiség
közép
töltő helyiség
vége- kijárat
Csappanytyúz
ó belső
Csappanytyúz
ó középső
Csappanytyúz
ó első
Svájci
csappantyúzó
26/A ép. Külső
É-K
26/A ép. Külső
É
26/A ép. Külső
É-NY
26/A ép. Külső
NY
26/A ép. Külső
D-NY
26/A ép. Külső
K
26/A ép. Belső
folyosó vége
26/A ép.
Őrpult előtt
26/A ép. Belső

59.

A, B, C, D, E, F

89.

A, B, E

92.

A, B, D, E, F

90.
57.

A, B, C, D, E, F
A, B, C, D, E, F

91.

A, B, C, D, E, F

56.

A, B, C, D, E, F

53.

A, B, C, D, E, F

54.

A, B, C, D, E, F

55.

A, B, C, D, E, F

58.

A, B, C, D, E, F

76.

A, B, D

75.

A, B, D

74.

A, B, D

79.

A, B, C, D, E

78.

A, B, C, D, E

77.

A, B, C, D, E

63.

A, B, C, D, E

64.

A, B, C, D, E

65.

A, B, D, F

66.

A, B, C, D, E

67.

A, B, C, D, E

47.

A, B, C, D, E

48.

A, B, C, D, E, F

68.

A, B, C, D, E

69.

A, B, D, F

26/A ép.
Alapanyag
raktár
26/A ép. Zsilip
helyiség
26/A ép. Zsilip
helyiség
26/A ép. Zsilip
helyiség
26/A ép.
Készárú raktár
26/A ép. Belső

70.

A, B, D, F

26/A ép. Belső

állatlövő sor

rögzített

helyiség közepe

rögzített

helyiség közepe

rögzített

töltőgépek
töltőgépek-folyosó

rögzített
rögzített

rotor töltő

rögzített

rotor töltő-folyosó

rögzített

gépek felé

rögzített

gépek felé

rögzített

gépek felé

rögzített

gép felé

rögzített

épület oldala

rögzített

épület oldalabeugró része
épület mögött

rögzített

vészkijárat

rögzített

parkoló-zsilip

rögzített

parkoló-zsilip

rögzített

bejárat felé

rögzített

ellenőrző fémkapu

rögzített

összeszerelés
belső terület
zsilip felé

rögzített

Ajtó felé

rögzített

Zsilip területe

rögzített

átvevő asztal
területe
készárú raktár
területe
Összeszerelés
belső terület
Készárú raktár felé

rögzített

rögzített

rögzített

rögzített
rögzített
rögzített
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71.
52.

A, B, D
A, B, C, D, E

72.

A, B, C, D, E

80.

A, B, C, D, E

81.
82.
73.
33.

A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, C, D, E
A, B, D

34.

A, B, C, D, E

31.

A, B, C, D, E

29.

A, B, C, D, E

32.

A, B, D

30.

A, B, D

26/A ép. Belső
Gázpalack
tároló fölött
előkészítő
helyiség
szerelő
helyiség
lövő helyiség
lövő helyiség
lőtér folyosó
Ballisztika ép.
Külső bejárat
Ballisztika ép.
Külső É
Ballisztika ép.
Külső É-NY
Ballisztika ép.
Külső D-NY
Ballisztika ép.
Külső D
Ballisztika ép.
Emeleti
folyosó

raktár bejárat felé
26/A ép. D és NY
oldala
előkészítés belső
terület, ajtók
Szerelés belső
terület, ajtók
lőállások előtér
lőállások előtér
folyosó
bejárati előtér

rögzített
rögzített

Épület melletti
lépcsősor
Udvari kapu

rögzített

lőpálya- kijárat

rögzített

épület hátsó rész

rögzített

emeleti folyosó

rögzített

rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített
rögzített

rögzített

10.-es számú épület vonatkozásában:

Kameraszá
m

Az adott kamera
milyen célból
került
kihelyezésre
(a betűk az 5. pontban
felsorolt célokat
jelzik)

1.

A, B, C, D, E

2.

A, B, C, D, E

3.

A, B, C, D, E

4.

A, B, C, D, E

Elhelyezkedé
se (melyik
épület,
helyiség stb.)
présüzem,
belső tér É-K
présüzem,
belső tér Bej.
Fölött
présüzem,
belső tér K
présüzem,
belső tér NY

Átjáró ajtó felé

Megfigyelés
módja
(közvetlen
vagy
rögzített
megfigyelés
)
rögzített

Bejárati ajtó- falsík

rögzített

Belső tér. Bejárat
felé
munkagépek felé

rögzített

Megfigyelés
iránya (milyen
területre és
tárgyra irányul a
kamera
látószöge)

rögzített

A kamerák folyamatosan üzemelnek, kivéve a 10-es számú épület kameráját, amely
mozgásérzékelővel van ellátva. A kamerákat kikapcsolni, eltakarni vagy bármely módon a
rögzítést akadályozni tilos.
A 48. számú kamera látószöge úgy van beállítva, hogy a felvételeken a munkavállalók nem
vagy nem azonosítható módon láthatóak.
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6.

A Kamerarendszer alkalmazásával összefüggésben elhelyezett ismertetés

A RUAG HU a Székhely területére való belépésre szolgáló kapunál/portaszolgálaton, továbbá a 10-es számú épületnél figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy a területén elektronikus megfigyelőrendszer működik.
Ugyanitt elhelyezésre került továbbá a jelen Szabályzat is.
7.

A Kamerarendszerből nyert és a Beléptető Rendszer működtetése során kezelt
személyes adatok kategóriái és forrása

7.1

A Kamerarendszer működtetése során az alábbi személyes adatok kerülnek kezelésre:

A Munkavállalók és Egyéb Érintettek arca, illetve képmása, illetve a Kamerarendszerből
nyert kép-felvételek.
7.2

A Beléptető Rendszer működtetése során az alábbi személyes adatok kerülhetnek kezelésre:

•

a belépők neve;

•

születési helye és ideje;

•

a belépés és a kilépés időpontja;

•

a használt gépjármű rendszáma és típusa;

•

a személyazonosításhoz bemutatott okmány száma;

•

ha azt nem magyar hatóság állítja ki, az okmányt kiállító ország megnevezése;

•

a látogatás célja;

•

a látogatott célterület;

•

belépési jogosultság fajtája (állandó/napi)

8.

A Kamerarendszerből nyert felvételek és a Beléptető Rendszer használata során
kezelt személyes adatok felhasználási célja

A Kamerarendszer felvételeinek, valamint a Beléptető Rendszer működése során kezelt
személyes adatoknak a felhasználása csak az adatkezelés fenti 4. pontban rögzített konkrét
céljának megfelelő események (pl. jogsértő cselekmények) azonosítása vagy ellenőrzése,
továbbá ezzel kapcsolatos igényérvényesítés végett lehetséges.
9.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja mind a Munkavállalók, mind az Egyéb Érintettek esetén a RUAG
HU jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) f) pont). A RUAG HU-nak jogos érdeke fűződik ahhoz,
hogy tevékenysége során épületek, vagyontárgyak, anyagok, személyek fizikai biztonságát,
továbbá információk biztonságát, illetve az üzleti titkainak védelmét biztosítsa, a jogsértő
eseményeket észlelje és megelőzze. A RUAG HU a jogos érdeket, mint jogalapot érdekmérlegelési teszttel támasztotta alá.
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10.

Ki ismerheti meg a Kamerarendszerből nyert felvételeket illetve a Beléptető
Rendszer működtetése során kezelt személyes adatokat?

10.1 A Kamerarendszer rögzített felvételeit az alábbi személyek nézhetik vissza, az alábbiakban meghatározott célból és meghatározott időközönként:
(a)

A RUAG HU-n belül:

Divízió / osztály munkatársai (a RUAG HU-n belül
ellátott munkaköre)

A felvétel visszanézésének konkrét célja

A felvétel visszanézésének gyakorisága

Szabálysértés vagy bűncselekmény gyanújának, egyéb
Ügyvezető, az adott terület- jogsértésnek illetve mulasztel érintett felsővezető, HR tásnak a kivizsgálása
eseti
vezető
Munkahelyi baleset kivizsgálása
Erre felhatalmazott IT mun- A Kamerarendszer javítása,
eseti
katárs
karbantartása a helyszínen
Szabálysértés vagy bűncselekmény illetve egyéb jogsértés megelőzése, Szabálysértés vagy bűncseleka fegyveres biztonsági őrség
mény gyanújának, egyéb eseti
tagjai
jogsértésnek illetve mulasztásnak a kivizsgálása

(b)

A RUAG HU-n kívül:

A felvételek megismerésére jogosult
(ellátott munkakör megadása)

A felvétel visszanézésének konkrét célja

A felvétel visszanézésének gyakorisága

RUAG Ammotec GmbH
(90765 Fürth, Kronacher A Kamerarendszer szerveeseti
Straße 63, Németország) IT rének karbantartása
osztály
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A Kamerarendszer javítása a „Falcon 90” Biztonságtechnikai Szerelő és Szolgáltató Bt. feladata. A társaság ugyanakkor feladatai ellátása során a felvételekhez – így személyes adatokhoz – nem fér hozzá.
10.2 A Beléptető Rendszer működtetése során kezelt személyes adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá:
Divízió / osztály munka- Milyen személyes adatok- Milyen műveleteket végez
társai (a RUAG HU-n hoz fér hozzá
belül ellátott munkaköre)
a fegyveres biztonsági
őrség tagjai

A 7.2 pont szerinti adatok
teljes köre

Teljes körű adatkezelés

Ügyvezető, HR vezető

A 7.2 pont szerinti adatok
teljes köre

Betekintés, tárolás, továbbítás, felhasználás

11.

A Kamerarendszerből illetve a Beléptető Rendszerből nyert felvételek továbbítása

A Kamerarendszerből nyert felvételek illetve a Beléptető Rendszer működtetése során kezelt
adatok az alábbi további címzetti kategóriák részére kerülhet továbbításra/hozzáférhetővé
tételre:
-

Jogszabály előírásai alapján, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve sor kerülhet az a felvételek továbbítására a jogszabályban megjelölt személyeknek,
szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak. Sor kerülhet továbbá a felvételek továbbítására illetve hozzáférhetővé tételére bírósági, hatósági megkeresésre is.

-

Harmadik személyeknek, szerveknek, bíróságnak vagy hatóságnak, amennyiben
ez a RUAG HU vagy a RUAG csoport, azok munkavállalói, tagjai jogainak, tulajdonának vagy biztonságának érvényesítése érdekében szükséges.

12.

A Kamerarendszerből nyert felvételek illetve a Beléptető Rendszer működése során kezelt személyes adatok tárolási ideje, helye és módja

12.1 A Kamerarendszerből nyert felvételek tárolási módja elektronikus; a Kamerarendszerből nyert felvételek külön szerveren kerülnek tárolásra. Amennyiben ezek a felvételek
nem kerülnek felhasználásra, akkor azok felhasználás hiányában – a FBÖ tv. 9/A § (3)
b) pontjával összhangban - a rögzítéstől számított 60 nap elteltével törlésre kerülnek.
A személyes adatoknak a RUAG HU általi felhasználása esetén a képfelvételek azon
igényérvényesítési eljárás jogerős lezárását követően legkésőbb 10 munkanapon belül
kerülnek törlésre, amelyek során azok felhasználására sor kerültek. Amennyiben a
személyes adatok felhasználásával összefüggésben nem kerül sor igényérvényesítési
eljárás lefolytatására, a személyes adatok a felhasználásukra okot adó jogigény elévülési idejét követő legkésőbb 10 munkanapon belül kerülnek törlésre.
Amennyiben a felvételeket a RUAG HU nem használja fel, de az FBÖ tv. 9/A § (4) bekezdése szerinti személy (akinek a jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti) illetve bírRUAG Corporate Services | Corporate Legal & Compliance | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Svájc | www.ruag.com
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óság, ügyészség, hatóság vagy szerv a rögzítéstől számított 60 napon belül kéri, hogy
a RUAG HU a képfelvételt ne semmisítse meg, a RUAG HU a felvételeket az ilyen kérelem előterjesztésétől számított 30 nap elteltével törli, ha nem kerül sor felhasználásra.
Felhasználásnak minősül, ha a FBÖ tv.-ben meghatározottak szerint a jogainak a gyakorlása érdekében az érintett, vagy bíróság vagy hatóság megkeresést intéz a felvételek kiadása érdekében. Amennyiben a zárolási kérelem előterjesztésétől számított 30
napon belül sor kerül felhasználásra, a felvételek haladéktalanul törlésre kerülnek.
12.2 A Beléptető Rendszer működése során kezelt személyes adatok tárolási módja az egyidejűleg belépők számától függően lehet papír alapú vagy elektronikus. Amennyiben
ezek a személyes adatok nem kerülnek felhasználásra, akkor azok felhasználás hiányában – a FBÖ tv. 9/B § (6) bekezdésével összhangban - a rögzítéstől számított 31.
napon törlésre kerülnek.
A személyes adatoknak a RUAG HU általi felhasználása esetén a személyes adatok
azon igényérvényesítési eljárás jogerős lezárását követően legkésőbb 10 munkanapon
belül kerülnek törlésre, amelyek során azok felhasználására sor kerültek. Amennyiben
a személyes adatok felhasználásával összefüggésben nem kerül sor igényérvényesítési eljárás lefolytatására, a személyes adatok a felhasználásukra okot adó jogigény
elévülési idejét követő legkésőbb 10 munkanapon belül kerülnek törlésre.
Amennyiben a személyes adatokat a RUAG HU nem használja fel, de az FBÖ tv. 9/B §
(4) bekezdése szerinti személy (akinek a jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti) illetve bíróság, ügyészség, hatóság vagy szerv a rögzítéstől számított 30 napon belül kéri,
hogy a RUAG HU a személyes adatokat ne törölje, a RUAG HU a személyes adatokat
az ilyen kérelem előterjesztésétől számított 31. napon törli, ha nem kerül sor felhasználásra. Felhasználásnak minősül, ha a FBÖ tv.-ben meghatározottak szerint a jogainak
a gyakorlása érdekében az érintett, vagy bíróság vagy hatóság megkeresést intéz a
felvételek kiadása érdekében. Amennyiben a zárolási kérelem előterjesztését követően
sor kerül felhasználásra, a felvételek haladéktalanul törlésre kerülnek.
13.

A Felvételekkel illetve a Beléptető Rendszer működése során kezelt személyes
adatokkal kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések

A Kamerarendszer adatait csak a jelen Szabályzat szerint arra jogosult személyek nézhetik
vissza, a tárolási idő leteltével – felhasználás hiányában - a Kamerarendszer adatai automatikusan törlésre (felülírásra) kerülnek.
A Beléptető Rendszer működése során kezelt személyes adatokat csak a jelen Szabályzat
szerint arra jogosult személyek kezelhetik. A papír alapú dokumentumok elkülönítetten kerülnek kezelésre.
A személyes adatok védett számítógépes hálózaton kerülnek tárolásra, amelyet fegyveres
biztonsági őrség véd.
14.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

A Kamerarendszer használatával illetve a Beléptető Rendszer működése során kezelt személyes adatokkal összefüggésben nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli címzett részére.
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15.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

A Kamerarendszer használata során illetve a Beléptető Rendszer működése során kezelt
személyes adatokat nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.
16.

Az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A Kamerarendszerrel illetve a Beléptető Rendszer működtetésével összefüggő adatkezelés
jogalapja a RUAG HU jogos érdeke. Amennyiben az érintett tiltakozik ezen adatkezelések
ellen, a RUAG HU – munkavállalói tiltakozás esetén - nem lesz abban a helyzetben, hogy
munkaviszonyt létesítsen, illetve a munkaviszonyt fenntartsa, hiszen a Munkavállaló a Székhely területére való belépés hiányában nem tud eleget tenni a munkavégzési kötelezettségének, és a RUAG HU a vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke alól nem áll módjában kivételt tenni. Amennyiben az adatkezelés ellen Egyéb Érintett tiltakozik, a RUAG HU nem
lesz abban a helyzetben, hogy az Egyéb érintettet a Székhely területére beengedje, és
RUAG HU a vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke alól nem áll módjában kivételt tenni.
A Munkavállalók és Egyéb Érintettek jogai
Kérelmezhetik a RUAG HU-tól
a)

a személyes adataikhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk). E körben jogosultak tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e,
jogosultak megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetnek,
továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat
(pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, harmadik országba továbbítás garanciái stb.);

b)

személyes adataik helyesbítését (GDPR 16. cikk). E körben kérhetik a helytelen
adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését;

c)

személyes adataik törlését (GDPR 17. cikk);

d)

vagy kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);

e)

a Felvételek rögzítésétől számított 60 napon belül, illetve a Beléptető Rendszer működése során kezelt személyes adatok esetén rögzítésétől számított 30 napon belül
a hogy az adatkezelő az adatot ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Ezen kérelem
előterjesztéséhez az érintettnek igazolnia kell a felvételek megtartásához fűződő jogos érdekét. Amennyiben az ilyen kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem kerül sor felhasználásra, a személyes adatokat tartalmazó felvételek haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek.

•

A RUAG HU jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen a Munkavállalók illetve az
Egyéb Érintettek tiltakozhatnak. Kérjük azonban annak tudomásul vételét, hogy
ebben az esetben a RUAG HU nem lesz abban a helyzetben, hogy munkaviszonyt
létesítsen, illetve a munkaviszonyt fenntartsa, illetve az Egyéb Érintettet a Székhely
területére beengedje.

•

A fenti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti 3. pontban megadott elérhetőségeken lehet benyújtani a RUAG HU-hoz. A RUAG HU a kérelemnek a lehető
legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül eleget tesz és értesíti az
érintettet a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.
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•

Panasz benyújtás joga: Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; website:
www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt a RUAG HU-nak
küldje meg annak érdekében, hogy kérését első körben mi is megvizsgálhassuk.

•

Bírósági út igénybe vétele: Az érintett a jogainak megsértése esetén a RUAG HU
ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

17.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat 2020 Május 1 napján lép hatályba. A RUAG HU jogosult a jelen Szabályzat
egyoldalú módosítására a Munkavállalók és az Egyéb Érintettek megfelelő tájékoztatása
mellett, továbbá a RUAG HU azt jogosult indokolás nélkül bármikor hatályon kívül helyezni.
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