ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Elektronikus beléptetési rendszer
alkalmazásával kapcsolatban
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
képviselője: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
levelezési címe: Szeged, Széchenyi tér 10. 6745 Pf.473
telefonszáma: +36 62 564-364
2. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése, elérhetősége:
a RITEK Zrt. részéről dr. Varga Balázs
székhelye: 6724 Szeged, Huszár utca 1.
e-mail címe: varga.balazs@ritek.hu
telefonszáma: +36 62 421-247
3. A kezelt személyes adat: az intelligens beléptető kártya alkalmazása során kiadott és a Hivatal
elektronikus információs rendszerében megjelenő digitális jel. Ez a digitális jel összekapcsolható a
kártya jogosult természetes személlyel. A beléptetőrendszer által rögzített adatok: intelligens
kártya azonosítója, belépés és kilépés időpontja, kártya leolvasásának helye, kártyabirtokos neve.
4. Az adatkezelés céljai:
a) a 2013. L. tv.-ben (Ibtv.) és a 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben (IbVhr.) részletesen előírt és az
információbiztonsággal, közvetlenül a fizikai védelmi intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségek teljesítése,
b) a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (ASPr.) meghatározott alrendszerek használata
során a vonatkozó információbiztonsági követelmények teljesítése,
c) mindezek biztosítása révén az adatvédelmi incidensek bekövetkezési esélyének minimalizálása,
d) Szeged MJV Önkormányzata és a Hivatal tulajdonában levő ingatlanok és tárgyi eszközök
vagyonvédelme.
5. Az adatkezelés jogalapjai:
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja szerint jogszerű a személyes adatok kezelése, ha az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; ezek az alábbiak:
a) az Ibtv.-ben és az IbVhr. 3. és 4. számú mellékletében részletesen előírt fizikai,
adminisztratív és logikai védelmi intézkedések megtétele, alkalmazása,
b) az ASPr. és a Magyar Államkincstár 2018. június 18-án kiadott az önkormányzati ASP
rendszerekhez történő csatlakozás során megvalósítandó informatikai biztonsági
követelményekről szóló tájékoztatás, amely kötelező védelmi intézkedéseket ír elő,
c) a 2005. évi CXXXIII. tv. (Szvtv.) 32. §-a.
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6. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés:
A beléptetés során rögzített digitális jelet, adatokat a Hivatal Informatikai Osztályának vezetője és a
hálózat üzemeltető munkatársa tudja lekérdezni. A hozzáférési jogosultságokat a Hivatal Vezetője
engedélyezi a nevezett személyeknek.
A beléptetési adatokat a Hivatal nem használja sem a munkavégzés ellenőrzésére, sem az
illetményszámfejtés előkészítésére.
7. Adatbiztonság az adatkezelés során:
A Hivatal az adatokat a saját épületében, az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett
szervereken tárolja. A Hivatal fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések betartásával
gondoskodik arról, hogy az érintettek személyes adata a nyilvántartásban sértetlen maradjon.
8. A személyes adat adatkezelői továbbítása: A Hivatal a beléptetésről készíthető naplózási riportokat
nem továbbítja (kivéve: bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, illetve hatósági megkeresés
esetén az illetékes hatóságnak).
9. Az adatkezelés időtartama: a Hivatal az Szvtv. 32. § (2) és (3) bekezdése alapján:
- rendszeres belépés esetén: a működtetéshez kezelt adatokat a jogosultság megszűnéséig, a
működtetés során rögzített adatokat a jogosultság megszűnésekor, de legfeljebb 6 hónapig,
- alkalmi belépés esetén 24 óráig
tárolja az adatokat, ezt követően törli őket.
10. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog.
b) Helyesbítéshez való jog (gyakorlása jelen esetben nem értelmezhető)
c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog nem gyakorolható a GDPR 17. cikk 3. bekezdés b)
pontja alapján, mert a Hivatal jogi kötelezettségnek tesz eleget.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog.
e) Adathordozhatósághoz való jog, nem gyakorolható a GDPR 20. cikk 3. bekezdés alapján
f) A tiltakozáshoz való jog.
Érintett által kezdeményezett tájékoztatás kérés, kérelem, panasz beérkezése esetén a Hivatal köteles
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.
11. Jogérvényesítési lehetőségek:
Ha a Hivatalban dolgozó és a belépő látogató értelmezésében nem sikerült a személyes adatával
kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét a Hivatalnál megnyugtató módon rendeznie és / vagy
úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy
annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
jogosult bejelentést tenni.
◦

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
Honlap:
www.naih.hu

◦ Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az érintett továbbá
jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi
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Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
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