5.
a)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A BORSODCHEM ZRT. TERÜLETÉRE LÁTOGATÓK RÉSZÉRE
Tisztelt Látogatónk!
Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon Önnek a BorsodChem Zrt. területére vendégként, látogatóként történő belépése
kapcsán felmerülő személyes adatainak kezeléséről. Társaságunknál a belépéshez és a vállalatunk területén történő
tartózkodáshoz kapcsolódó személyes adatok kezelését az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete, a „természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” (Általános
Adatvédelmi Rendelet, General Data Protection Regulation, GDPR), „az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény, „a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól” szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint „A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról” szóló 1997. évi CLIX. törvény szerint végezzük.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót, és vegye figyelembe, hogy az kizárólag az adatkezeléssel kapcsolatos
leglényegesebb tudnivalókat foglalja össze. A részletesebb tájékoztatót megtalálja a BorsodChem Zrt portáján.
A BorsodChem Zrt. területére történő belépéssel a Társaság úgy tekinti, hogy Ön ráutaló magatartással elfogadja a jelen
tájékoztatóban megfogalmazottakat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a BorsodChem Zrt. egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, alkohol, illetve
kábító- és bódítószerek fogyasztása, az engedély nélküli fénykép-, kamera és hangfelvétel rögzítése, valamint tiltott eszközök (pl.
szeszesital, kábítószer, pirotechnikai eszközök, fegyverek, lőszerek) bejuttatása.
A BorsodChem Zrt. fenntartja a jogot, hogy a területén szabályszegés, jogellenes cselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható személyeket a létesítményből meghatározott időre kitiltsa, illetve ilyen személlyel jogviszonyba ne lépjen.
1.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az Ön személyes adatainak kezelője a BorsodChem Zrt. Elérhetőségeink a következők:
Cím:
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Telefon:
+36-48-511-211
+36-48-522-305 (adatvédelmi és adatkezelési kérdésekben)
Fax:
+36-48-511-511
E-mail:
bc@borsodchem.eu
infosec@borsodchem.eu (adatvédelmi és adatkezelési kérdésekben)
2.

Adatvédelmi szakértő

Név
Postacím
E-mail cím
Telefonszám

Leitner Zsolt
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1
infosec@borsodchem.eu
zsolt.leitner@borsodchem.eu
+36-48-522-305 / vállalaton belüli hívás esetén 23-05-ös mellék.

3.

Az adatkezelés célja

a)
b)
c)
d)

Belépési jogosultság ellenőrzése, engedélyezése.
A társaság területére történő beléptetés érdekében belépőkártyák kiállítása, belépőkártyával kapcsolatos adatok kezelése.
Belépési pontok és belépési kártya használatának ellenőrzése.
Az emberi élet, a testi épség, a veszélyes anyagok őrzése és vagyonvédelem érdekében kamerás megfigyelőrendszer
működtetése.
A rögzítet videó- és képfelvételek felhasználása rendkívüli események kivizsgálása érdekében.
A vállalatunk területén tartózkodás biztonságos feltételeinek, körülményeinek fenntartása, ellenőrzése vagyon-, munka- és
egészségvédelmi szempontból.
A biztonságtechnikai, etikai és egyéb előírásaink, esetlegesen jogszabályok és szabályzatok megsértésének kivizsgálása,
szankcionálása. Szabályszegési intézkedések, szabályszegési esemény dokumentálása.
Személlyel szembeni intézkedések, igazoltatás, vagyonvédelmi célú ellenőrzés a kiléptetési folyamat során (gépjármű,
csomag, ruházat ellenőrzése), alkoholszondás ellenőrzés.
BC területén a KRESZ szabályok betartásának ellenőrzése, balesetek megelőzése, biztonsági kockázatok csökkentése
(sebességmérés, traffipax).
Kitiltott személyek adatbázis kezelése a beléptetés határozott idejű megakadályozása érdekében.
Az Ön létfontosságú érdekének védelme váratlan megbetegedés, baleset esetén, a szükséges egészségügyi ellátás
biztosítása érdekében.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

4.

Az adatkezelés jogalapja

a)
b)

Jelen tájékoztató 3/ a.)-j.) pontjai - Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) (f) cikkelye (jogos érdek).
Jelen tájékoztató 3. / k.) pontja Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) (d) cikkelye (érintett létfontosságú érdekének
védelme).

b)
c)
d)
e)

f)
g)
6.

A kezelt adatok köre
Belépési jogosultság ellenőrzése, engedélyezése: név, fogadó szervezeti egység/cég, melyik országból érkezik,
állampolgárság, belépés célja, belépés helye, várható érkezés és távozás ideje, gépjárművel történő belépés esetén
rendszám.
Vendégkártya készítéshez: név, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító dokumentum száma, fotó (4. sz.
portán), állampolgárság, melyik országból érkezett, munkáltató megnevezése, fogadó szervezeti egység/cég megnevezése.
Belépési pontok és belépési kártya használata során: be- és kilépésének adatai, használt be- és kilépési pontok, időpontok.
A kamerás megfigyelő rendszer belépő személy képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti.
Különböző eseti események kivizsgálásához kapcsolódó adatok, ha Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy esetlegesen
érintett ilyen eseményekben: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyi azonosító okmány száma, esemény
leírása, helyszíne, állampolgárság, munkáltató megnevezése és címe, fogadó szervezeti egység/cég megnevezése, aláírás,
gépjármű rendszáma, sebessége, alkoholszondázás eredménye.
Alkoholszondás ellenőrzéskor: név, születési idő, helyszín, időpont, szondázás eredménye, aláírás
Kitiltott személyek esetén: név, születési idő, a kitiltás időtartama és oka.
Személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatait elsősorban a BorsodChem Zrt. és az arra jogosult munkavállalói kezelik. Jogi kötelezettségek miatt –
eseti jelleggel – az Ön személyes adatai a hatóságok részére átadásra kerülhetnek. Lásd még harmadik országba történő
adattovábbítás.
7.

Harmadik országba történő adattovábbítás

A BorsodChem Zrt. az alábbi személyes adatokat továbbítja az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országba (Kína),
tulajdonosa, a Wanhua Chemical Group, Ltd. részére 5 db, a vállaltunk területén működő kamera képe, amelyeken Ön eseti
jelleggel megjelenhet.
Az adatok továbbítását az Általános Adatvédelmi Rendelet 46 (2) (c) cikkelyei általános adatvédelmi kikötések keretében
végezzük.
8.

A személyes adatok megőrzési ideje

A meghatározott célokból Önre vonatkozó adatokat a BorsodChem a mindenkor hatályos adatvédelmi, munkajogi, adójogi és
más kapcsolódó jogszabályokban meghatározott ideig kezeli és őrzi meg.
9.

Az Ön (mint érintett) jogai

Az Ön adatvédelmi jogait, jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen az Általános Adatvédelmi Rendelet 15., 16.,
17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei tartalmazzák.
10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik a BorsodChem Zrt.-nél a személyes adatok kezelése során.
11. Milyen ellenőrzési jogosultsága van a BorsodChem-nek?








A vállalat területére történő be- és kilépéskor az Ön személyazonosságát, csomagját.
Az Önnek esetlegesen átadott eszközök, egyéb erőforrások rendeltetésszerű használatát.
Belépőkártyájának és a vállalati belépési pontok Ön által történő használatát; vállalat területén történő mozgását,
tartózkodását.
Vállalatunk területén a közlekedési szabályok betartását, beleértve a sebességmérést is.
Alkoholos vagy egyéb befolyásoltság megalapozott gyanúja esetén az Ön befolyásoltságának mértékét.
A fegyveres biztonsági őrség az 1997. évi CLIX. törvény alapján teljesít szolgálatot.
A személy- és vagyonőr tevékenységét a 2005. évi CXXXIII. törvény alapján végzi.

12. Jogorvoslati lehetőségek
a.

A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, úgy
Ön jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
b.

Bírósághoz fordulás

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott a. pontban említett
panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR-ban vagy az Infotv.-ben
foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.
Hatályos: 2019. március
BorsodChem Zrt. ügyvezetés

