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Adatkezelési tájékoztató 

 

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei: 

Az adatkezelő megnevezése:  

IN-Q-tech Kft. illetve  

az Adatvédelmi és Adatkezelési Eljárásrend szerinti Cégcsoport  

Az adatkezelő levelezési címe:   

2040 Budaörs, Gyár u. 2.  

Adatkezelő honlapja: www.inqtech.hu 

Az adatkezelő e-mail címe: inqtech@inqtech.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 (23) 887-500 

Adatvédelmi tisztviselő: DR. PÁRTOS RITA 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:  

email cím: rita.partos@inqtech.hu 

telefon: +36 30 566 3935 

 

Adatkezelés megnevezése, célja: 

IN-Q-tech Kft. tulajdonában álló ingatlanok hasznosítása, illetve egyéb általa végzett 

szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó szerződések megkötésével, a megkötött 

szerződések teljesítésével, módosításával, megszűnésével összefüggő  adatkezelés;  

Ügyfeleivel, leendő ügyfeleivel ületi kapcsolat kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolat 

fenntartása érdekében e-mail-es, postai vagy telefonos kapcsolattartás útján.  

A Cégcsoport telephelyeinek – ezen belül az IN-Q-tech Kft. tulajdonában álló 

ingatlanoknak - 0-24 órás kamerás megfigyelése elsődlegesen az emberi élet és a testi 

épség védelme, vagyonvédelem valamint a jogsértő cselekmények megelőzése és a 

jogsértő cselekmények utólagos bizonyítása. 

A kamera felvételek nem szolgálnak a területen történő munkavégzés felügyeletére. 

IN-Q-tech Kft. tulajdonában álló ingatlanokon elsősorban vagyonvédelem érdekében 

kártyás beléptető rendszer használata. 

Egyéb, speciális esetek (pl. telefonos panaszbejelentés)  

Az adatkezelés jogszabályi háttere:  

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ- 

szabadságról 

- Az Európai parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
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ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; GDPR) 

- 2005. évi CXXXIII törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól 

- a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrejött  munkacsoport 248- számú 

iránymutatása  

 

Az adatkezelés jogalapja: 

- az érintett hozzájárulása (a kamerával védett területre belépéssel, ráutaló 

magatartással elfogadta az adatkezelést) 

- a felsorolt jogszabályi követelmények teljesítése 

- a vállalatcsoport és az ügyfelek jogos – gazdasági tevékenységének biztonságos 

működtetéséhez fűződő – érdeke  

A kezelt adatok (Cégcsoportos):  

- e-mail cím, név, telefonszám, beosztás  

- természetes személyek azonosításra alkalmas kép és video felvételei 

Érintettek köre:  

- ügyfelek, leendő ügyfelek, valamint  

- a telephelyre érkező és ott munkát végző személyek, gépjárművek 

 Kamerák elhelyezése: 

- a telephelyeken vagyonvédelmi és rendszám ellenőrző kamerarendszerek 

üzemelnek. 

- a kamerák elhelyezését illetve látószögét a mellékletben található térképen - - 

tüntettük fel.  

- a felszerelt kamerák a felszerelési pontokon is külön – jól látható módon – jelölésre 

kerülnek. 

Adatok forrása:  

- érintettek adatszolgáltatása (a belépéssel, kapcsolatfelvétellel tudomásul vette és 

elfogadta az adatkezelést) 

Adattovábbítás:   

A kamera felvételeket a telephelyeken elhelyezett szervereken tároljuk, 

adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. Kamera felvételeket kizárólag 

hivatalos hatósági megkeresésre (bíróság, rendőrség, ügyészség, stb) – jogszerű 

megkeresés érkeztetését, ellenőrzését követően – adunk át. 

Az adatok tárolása:  
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Helyi szervereken, digitális állományokban, jogosulatlan távoli hozzáféréstől védett 

módon. 

Adatbiztonság: 

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos 

visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési 

biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen 

ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. 

A felvételekkel kapcsolatos technikai műveletre feljogosított személyek: 

 név; munkakör: Fa Ádám informatikus 

 név; munkakör: Horváth Péter informatikus 

 név; munkakör: Szabó Csaba diszpécser 

Adatkezelés időtartama:  

A 2005. évi CXXXIII törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól alapján a felvételek megőrzési ideje a vagyonvédelmi és 

rendszám felismerő rendszerek esetében egységesen 30 nap. A megőrzési idő 

leteltével a felvételeket helyreállíthatatlanul megsemmisítjük.  

Egyéb adatkezelés a kapcsolattartói, ügyfél státusz megszűnéséig tart.  

Jogorvoslathoz való jog:  

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, telefonos úton, vagy 

személyesen az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról 

(kamerafelvételekről). Kérése esetén tájékoztatjuk a kezelt adatokról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg adatait.  

Amennyiben írásban kéri a tájékoztatót, a kérelem benyújtásától számított egy 

hónapon belül az Ön igénye szerint papír, vagy elektronikus úton adjuk meg. 

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak 

benyújtásától számított – a lehető – legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap 

alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és 

döntéséről tájékoztatjuk Önt. Szükség esetén – például, ha a kérdés vagy kérés 

rendkívül összetett, nagy mennyiségű adatkezelést érint – a fenti határidő két hónappal 

meghosszabbítható (GDPR 12 cikk, (3) bek.). Ebben az esetben a szükséges 

mértékben, és kellő indokolással a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatjuk. 

 

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését kérni.  Törlési kérelem 

beérkezése esetén megvizsgáljuk, hogy kérelme mennyiben sérti az adatkezelési 

célunk és a gazdasági tevékenységünk biztonságos működéséhez fűződő jogos 
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érdekeinket. Érdekütközés vélelme esetén a kezelt adatok törlését a fent deklarált 

megőrzési idő elteltével hajtjuk végre. 

 

A felvételek megtekintését, annak törlését zárolását a technikai műveletekre 

feljogosított munkatársaktól kérheti a keresett időpont és a kamerák megjelölésével. 

 

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 

(1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni 

vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos jogait. 

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető (megtekinthető) az IN-Q-tech Kft. honlapján 

(www.inqtech.hu ).  

 

Budaörs, 2018.július 2. 

 ……………………………………….. 

 IN-Q-tech Kft.  


