
 

 

VI. 

Az információs rendszer megnevezése: Vagyonvédelmi rendszer (egyéni kóddal működő beléptető 

és riasztó rendszer) adatainak megőrzése és kezelése. 

 

Az információs rendszer rövid leírása: A riasztóberendezés használata az illetéktelen behatolást, 

betörést kívánja megakadályozni. Ide tartoznak a riasztó berendezés aktiválásához tartozó kódok és 

az információs rendszerbe történő adminisztrátori jogokat biztosító belépési kódok, továbbá az 

információs rendszer által készített naplófájlok. 

 

 

Az adatlap belső azonosítója: GDPR/6. 

Készítette: Dancsó Róbert gazdasági vezető 

Jóváhagyta: Csanádi Zoltán ügyvezető igazgató 

Érvényesség kezdete: 2018. május 25. 

Az adatkezelés céljai: 

Az adatkezelő helyiségeinek és főként az ott tárolt vagyontárgyak, adatok, iratok és elektronikus 

információtároló eszközök védelme. 

Az érintettek kategóriáinak ismertetése: 

Az adatkezelő helyiségeibe belépő munkavállalók és jogviszonyban álló személyek, vendégek, 

valamint az illetéktelen behatolók. 

A személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

A riasztóból lehívható naplóállomány a dolgozó belső kódját, az információs rendszer által 

rögzített, a belépéseket és a hozzáféréseket rögzítő naplófájlok a felhasználói azonosítókat, IP 

címeket, időpontokat és az elért állományok (rekordok) adatait tartalmazzák. 

Az olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket: 

Az adatkezelő kizárólag bűncselekmény gyanúja esetén adja át az adatokat a rendőrég számára, 

egyébként adattovábbítás nem történik. 

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi 

szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti 

továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása: 

A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba. 

 

 



 

 

Ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: 

A riasztóban a naplófájl az utolsó tíz élesítés adatait őrzi meg. A korábbi adatok törlődnek. Az 

informatikai rendszer esetében a naplófájlok megőrzésére előirányzott időtartam: 3 év. Az 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelő jogos érdeke.  

Ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

Az adatkezelés során alkalmazzák-e a személyes adatok álnevesítését és titkosítását: 

Nincs ilyen szándék. 

Milyen intézkedéseket tesznek a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és 

szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának 

és ellenálló képességének biztosítására: 

Informatikai Biztonsági Szabályzat, elektronikus hozzáférés korlátozása, papír alapú 

dokumentumok biztonságos őrzése, dolgozók továbbképzése, belső információbiztonsági 

ellenőrzési rendszer, biztonsági mentési eljárási rend. 

Milyen intézkedéseket tesznek, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet 

állítani: 

Az adatkezelő kizárólag bűncselekmény gyanúja esetén adja át az adatokat a rendőrég 

számára, egyébként adattovábbítás nem történik. 

Milyen intézkedéseket tesznek az adatkezelés biztonságának garantálására hozott 

technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, 

felmérésére és értékelésére: 

Ütemezett, rendszeres információbiztonsági ellenőrzési eljárási rend. Dolgozói személyes 

felelősségi rendszer kialakítása. 

  

 

 

 

 


