A JOC-PRINT Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 10/A
fióktelep: 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai út 60., 2037/8 hrsz.
Cg.: 13-09-120756
Adószám: 14345971-2-13

ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZATA

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. számú törvény - továbbiakban: Infotv. –
valamint
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(GDPR - General Data Protection Regulation)
alapján
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERRE VONATKOZÓAN
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PREAMBULUM
A JOC-PRINT Kft. - továbbiakban: Adatkezelő - képviseletében tájékoztatjuk kedves
Ügyfeleinket, valamint weboldalunk – www.joc-print.hu és közösségi oldalunk látogatóit továbbiakban együttesen: érintett(ek)et - hogy az érintettek személyhez fűződő jogait tiszteletben
tartjuk, ezért adatkezelésünk során, figyelemmel arra a tényre, illetve körülményre, hogy
társaságunk fióktelepén képfelvétel rögzítésére alkalmas megfigyelőrendszert helyeztünk
el, az alábbi adatkezelési szabályzat alapján járunk el.
Szabályzatunknak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályozással
való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Szabályzatunk elektronikus változata a www.joc-print.hu weboldalon, továbbá papír alapon
Társaságunk fióktelepén – 2085 Pilisvörösvár, 2037/8 hrsz.szám alatt – elérhető.
A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit Társaságunk, mint Adatkezelő magára nézve
kötelezőnek ismeri el és működése során annak értelmében jár el.
I.

Értelmező rendelkezések az Infotv. 3. §-a alapján

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online
azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező
más magatartás útján jelzi, hogy belegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.”
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj-vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
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harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
II. Szabályzat célja, hatálya
II/1. Adatkezelési Szabályzat célja
E szabályzat célja, hogy a JOC-PRINT Kft., mint Adatkezelőnél elektronikus megfigyelőrendszer
alkalmazásával történő adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját,
továbbá, hogy az adatkezelés megfeleljen az információs önrendelkezés alkotmányos alapelvének,
valamint ne történjen visszaélés az Adatkezelő birtokába jutott információk tekintetében.
II/2. Szabályzat hatálya
E szabályzat hatálya kiterjed a Társaság alkalmazottaira, ügyfeleire, látogatóira.
III.

Adatkezelés elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával

Tájékoztatjuk meglévő és új Ügyfeleinket, Látogatóinkat, Munkavállalóinkat, hogy
Társaságunk a fióktelepén – 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai út 60., 2037/8 hrsz. - az
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 3 helyen, az épület külső homlokzatán pedig 5 helyen
az ingatlanhoz tartozó magánterület megfigyelése érdekében vagyonvédelmi célból rögzített
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé – a továbbiakban:
felvétel.
Társaságunk által a 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai út 60., 2037/8 hrsz. területen felszerelt
kamerák listája:
A kamera
felszerelési
helye

A kamera által
megfigyelt terület

Cél

Üzemelés módja

1.

Üzlethelység

Bejárat / ügyfél
pult

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

2.

Üzlethelység

Nyomtatók

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

3.

Üzlethelység

Kötészeti rész

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

4.

Garázs jobb
sarok

Garázs

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

Megjegyzés

3

5.

Garázs bal
sarok

Garázs

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

6.

épület jobb
oldali
homlokzatán

udvar/bejárat

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

7.

épület bal
oldali
homlokzatán

udvar/bejárat

8.

Garázs jobb
oldali
homlokzatán

Udvar

vagyonvédelem

vagyonvédelem

24 órás, rögzített

24 órás, rögzített

Megfigyelőrendszerünk:
a) nem figyel közterületet,
b) nem figyeli munkavállalóit, sem tevékenységüket,
c) nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása,
Új és régi Munkavállalóinkat, valamint látogatóinkat minden esetben tájékoztatjuk a
megfigyelőrendszer alkalmazásáról.
Az ügyfelek, látogatók tájékoztatása céljából a megfigyelőrendszerrel ellátott területek
tekintetében jól látható helyen figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) helyeztünk el
telephelyünkön,
mely
alapján
figyelmeztetjük
ügyfeleinket,
látogatóinkat,
munkavállalóinkat arról, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felvételeken
szerepelnek.
Társaságunk a megfigyelő rendszer alkalmazása során az emberi méltóságot tiszteletben tartja,
rejtett, vagy álkamerát nem használ.
Az elektronikus eszköz által rögzített felvételen az érintett magatartása személyes adatnak
tekintendő.
Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés jogalapja munkavállalóink
tekintetében a munkáltató jogos érdeke, látogatók és ügyfelek tekintetében az érintett
hozzájárulása.
A Társaság személyes adatkezelésének alapja Látogatóink esetében önkéntes hozzájárulásuk, ezért
felhívjuk Kedves Ügyfeleink, Látogatóink figyelmét arra, amennyiben a jelen tájékoztatás
ismeretében a kamerával megfigyelt területre belépnek, úgy ezzel a magatartásukkal
hozzájárulásukat megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez.
Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy
kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre!
Az általunk alkalmazott eszköz tevékenységet is rögzít.
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IV.
Felvétel tárolásának helye, időtartama, a felvételek tárolásával kapcsolatos
adatbiztonsági intézkedések
A felvételt cégünk fióktelepén a 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai út 60., 2037/8 hrsz. alatt tárolja
három munkanapig. Az adatok megismerésére, törlésére, felügyeletére jogosult személyek
Társaságunk ügyvezetője. A felvételek visszanézésére az alábbiakban megjelölt rendszert felügyelő
személy adhat engedélyt a jelen szabályzat melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltése esetén.
A rendszert felügyelő személy elérhetősége:
-

Fülöp József (elérhetősége: 06-30-395-4000)

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől
számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti
Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt le. Kérésre a felvételeket
zároljuk, ám amennyiben bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat Társaságunktól,
azokat meg kell semmisítenünk. Társaságunk nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a
kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza.
A felvétel felhasználásának számít, ha azt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
kívánják felhasználni.
Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján
a)
b)
c)
d)

adatkezelésünkről tájékoztatást,
a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelés (felvételkészítés) jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), 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, illetve a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (Mt.).

E Szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.
Kelt: Budapest, 2018. május 25.

JOC-PRINT Kft.

JOC-PRINT Korlátolt Felelősségű Társaság
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székhely: 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 10/A
fióktelep: 2085 Pilisvörösvár, 2037/8 hrsz.
Cg.: 13-09-120756
Adószám: 14345971-2-13
1.

sz. melléklet

FELVÉTEL MEGTEKINTÉSE IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott
……………………………………….
(anyja
neve:
…………………,
lakcím:
………………………………………………………….) kérem, hogy a Társaságuk telephelyén
megfigyelő rendszer által rögzített felvételeket az alábbi adatok alapján engedélyezni szíveskedjenek.
Felvétel rögzítésének napja: ………………………………………………………………………………..

Felvétel megtekintésének indokaként, mint jogos érdekként az alábbiakat kívánom előadni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ……………………………………..
…………………………………………
Érintett

A felvétel megtekintését a Társaság képviseletében ………………………………….. ügyvezető
Engedélyezem

Nem engedélyezem

Az alábbi indokok alapján:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

JOC-PRINT Kft.
Képv.: Fülöp József ügyvezető
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