Ü-3
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ADATKEZELŐ TELEPHELYÉN A JELENLÉTTEL, A MUNKAVÉGZÉSSEL, ADATKEZELŐ ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

Az alábbi ún. speciális adatkezelési tájékoztatók az adatkezelési cél megnevezése sorban megjelölt adatkezelési tevékenységekre vonatkoznak. A speciális adatkezelési
tájékoztatókban nem szabályozott kérdések tekintetében a TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 09-10-000016; székhelye: 4042
Debrecen, Pallagi út 13.; az „Adatkezelő” vagy „TEVA”) általános tájékoztatója rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egyes speciális adatkezelési célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beléptetőrendszer működtetése
A Társaság területén működő kamerák által videó felvételek rögzítése és a felvételek megőrzése
Alkoholszondás és csomagellenőrzés
Szállítólevelek, szolgálati rendelvények és megbízólevelek kitöltése, küldemény- és talált tárgyak kezelése
Flottakezelés
A munkabalesetek kivizsgálása kapcsán történő adatkezelés
Folyamatirányító számítógépes rendszerek működtetése
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

Beléptetőrendszer működtetése (Ü-7.2)

Adatkezelési cél leírása:

Névre szóló belépőkártyák segítségével a Társaság székhelyére, telephelyeire, fióktelepére, ezen belül az egyes épületekbe való belépés és kilépés
időpontjának és helyének rögzítése, a Társaság, illetve munkavállalóinak és vendégeinek vagyonának védelme, a belépés és a telephelyen
tartózkodás jogosultságának ellenőrzése, a biztonsági ellenőrzésekre történő kiválasztás automatizált objektív megvalósítása, küldemény
továbbítás, kulcskezelés és a mérlegelés dokumentálása, továbbá az esetleges incidensek kivizsgálása céljából.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

A névre szóló belépőkártyával összefüggő mozgásadatok (belépés/kilépés időpontja, helye), valamint a belépő személy neve, személyi igazolvány,
vagy azonosításra alkalmas okmány száma, az érintett munkáltatója vagy megbízója, az ügyintézés céljának megnevezése gépjármű belépőkártya
esetén a gépjármű rendszáma rendszám.
Egy esetlegesen felmerülő biztonsági probléma esetén (pl. lopás, betörés) a Társaság ellenőrizheti az irodákba, egyéb helyiségbe való belépéseket.
Ezen kívül bármely veszélyhelyzet (pl. tűzriadó) esetén a Társaság a beléptető rendszer adatain keresztül is tájékozódik a Társaság területére
belépett személyek aktuális tartózkodási helyéről.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21.
cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

Jogos érdek ismertetése

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása
A beléptetőkártya igénylésével az érintett elfogadja a belépőkártya
használatának szabályait, illetve a személyes adatok jelen tájékoztató
szerinti kezeléséhez a hozzájárulását adja.

A Társaság vagyonának, valamint a Társaság helyiségében tartózkodók
életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény („Szvtv.”) 32. § (1) szerinti elektronikus beléptető
rendszer alkalmazására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.
A beléptető rendszer nyújtotta védelem lényeges és szükséges a
Társaság telephelyeire történő jogszerű belépés és bent tartózkodás
kontrollálása és a veszélyes üzemre vonatkozó biztonsági előírásoknak
megfelelő mindenkori létszám adatok biztosítása érdekében. A rendszer
biztosítja továbbá az objektív kiválasztást az egyes ellenőrzések során,
továbbá nyilvántartja és kezeli a küldemény továbbítást, kulcskezelést és
a mérlegelést, illetve az ezekkel összefüggő elektronikus dokumentálást.
A beléptető rendszer biztonsági célokat szolgál, adatai nem képezik a
bérszámfejtés alapját.
Az incidensek kivizsgálásával összefüggésben, a Társaságnak jogos
érdeke fűződik ahhoz, hogy az esetleges vagyonvédelmi, biztonsági, és
az egyéb incidenseket kivizsgálja, valamint, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye az adott ügy elhárítása és a hasonló esetek
megelőzése érdekében.

Adatkezelés ideje

Szvtv. 32. § (2) és (3) bekezdése szerint, azaz a belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító
adatait (nevét és lakcímét)
a) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul,
b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított 24 (huszonnégy) óra elteltével
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megsemmisíti a Társaság.
Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja)
a) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 (hat) hónap elteltével,
b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított 24 (huszonnégy) óra elteltével
megsemmisíti a Társaság.
Érintettek

A Társaság székhelyére, telephelyeire, fióktelepére belépő személyek.

Személyes adatok forrása

Az érintett személy.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

A Társaság telephelyeinek biztonsági, őrzésvédelmi szabályrendje 3.2.3. (2) bekezdése előírja, hogy a belépőkártya használata nélkül a Társaság
területére belépni vagy onnan kilépni nem megengedett továbbá ugyanezen szabályzat 3.2.3 (3) bekezdése alapján a Társaság területén belül,
meghatározott területekre (biztonsági zónákba) történő belépés szintén az elektronikus kártya használathoz kötött, amelynek elmulasztása,
kikerülése nem megengedett.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye a Társaság területére történő belépés megtiltása és/vagy a belépőkártya használatának
megsértésére vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott garanciális intézkedések a következők: (i) a személyes adatok kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói, valamint a bevont
jogi tanácsadó szolgáltatók férnek hozzá, akiket köt az üzleti titokra vonatkozó vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség; (ii) a személyes adatok az
erre biztosított külön szerveren kerülnek letárolásra, és kizárólag az említett személyi kör részére kerülnek továbbításra; és (iii) a személyes adatok
kizárólag az előre meghatározott korlátozott és a fentiekben meghatározott szükséges ideig kerülnek tárolásra.
További garanciális intézkedésként az olyan feltárt információk, amelyek nem bizonyulnak relevánsnak a vizsgált esemény szempontjából, a
jogszabály szerinti határidőben törlésre kerülnek.
A személyes adatokhoz az arra jogosult kizárólag a számára biztosított felhasználónévvel és jelszóval jogosult hozzáférni, a személyes adatokat
tároló szerver szobába kizárólag az arra jogosult személyek léphetnek be. A belépés feltételeit írásbeli szabályzat rögzíti. Valamennyi szerver szoba
kamera- és riasztórendszerrel ellátott.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A beléptetőrendszer üzemeltetésével megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai, a Létesítményüzemeltetési vezető vagy az általa megbízott
személy, raktármenedzsment vezető (a gödöllői Logisztikai Központ esetén).

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara, vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató
hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a beléptetőrendszer működése közben rögzített személyes adatok tartozhatnak.
Címzettek

A biztonsági szolgálat a belépési adatbázis adatait csak a Társaság részére, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén,
továbbá megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróságnak, ügyészségnek, nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak
és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatja át.
Incidensek kivizsgálása esetén a személyes adatok, az incidens kivizsgálásába bevont más TEVA csoport társaság (belső ellenőrzésért felelős
egységek), a kivizsgálásban közreműködő ügyvédi irodák, továbbá az eljáró hatóságok és bíróságok részére továbbításra kerülhetnek.

Címzett minősége

Hatóság, vállalatcsoport más társasága, külső jogi tanácsadók

A továbbítás célja

Jogi értékelés, hatósági kötelezés teljesítése.

Továbbítás harmadik országba

Nem
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AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

I

I

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

N

N

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

N

N

Tiltakozás

I

N

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

A Társaság területén működő kamerák által videó felvételek rögzítése és a felvételek megőrzése (Ü-7.3, Ü 7.4)

Adatkezelési cél leírása:

(i) A Társaság területén történt események bizonyítható rögzítése a személy- és vagyonbiztonság biztosítása, valamint az esetleges
kötelezettségszegések, jogszabállyal vagy belső szabályzatokkal ellentétes magatartások bizonyítása érdekében, ezek későbbi felhasználása az
esetleges igényérvényesítés vagy az azzal szembeni védekezés során; és
(ii) A Társaság területén történő kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag (továbbiakban együttesen: "ellenőrzött anyag") kezelése és
őrzése során történt események rögzítése és az erről készült felvételek megőrzése az ilyen anyagokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott
kezelési, számadási és ellenőrzési kötelezettségek teljesítése végett.

Kezelt személyes adatok kategóriái:
Adatkezelés jogalapja

A kamerák által rögzített felvételek az érintettek képmásáról.
GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21.
cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása
a hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló
magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a
kamerával felszerelt területre a jelen speciális tájékoztató ismeretében
és/vagy az elhelyezett ismertetésre figyelemmel a területre bemegy,
kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

Jogos érdek ismertetése

(i) annak megállapítása, hogy történt-e bármilyen szabálysértés; (ii) a személy- és vagyonbiztonság garantálása; (iii) bármely belső szabály és/vagy
polgári jogi / büntetőjogi szabály megsértésének feltárása; (iv) harmadik felek igényérvényesítésével szemben a Társaság képes legyen védekezni
és/vagy képes legyen a Társaság jogi igényeit érvényesíteni további hatósági vagy bírósági eljárások során; (v) az ellenőrzött anyagok és más
hasonló anyagok kezelése és őrzése során a jogszabályi és hatósági elvárásoknak történő megfelelés.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A Társaság pótolhatatlan objektív bizonyítási eszköztől esik el.

Adatkezelés ideje

A felvételek a rögzítésüket követően 30 napon belül megsemmisítésre kerülnek, amennyiben a felhasználásuk nem történik meg. A 30 napos
időtartam ahhoz szükséges, hogy a Társaság döntést tudjon hozni azzal kapcsolatban, hogy a rögzített események alapján kíván-e bármiféle jogi
eljárást kezdeményezni. Figyelemmel arra, hogy a Társaság területe veszélyes üzem, melyen veszélyes anyagok kezelése történik, valamennyi,
a Társaság területén elhelyezett kamera lényeges funkciója e veszélyes anyagok mozgásának figyelemmel kísérésre, ezek őrzése.
Amennyiben a felvételek bizonyítékként szolgálhatnak felhasználásra kerülnek a szükséges mértékben, az ügyben született döntés
kibocsátásától számított 15 napig, amíg az jogerőssé válik.

Érintettek

A Társaság munkavállalói, valamint a kamerával felszerelt, illetve a veszélyes anyagok őrzésével érintett helyiségekbe belépő, ott tartózkodó
személyek.

Személyes adatok forrása

Az érintett személy.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen

Az adatszolgáltatás elmaradásának a lehetséges
következményei:

Az érintett nem léphet be a kamerával megfigyelt területekre.

Az adatkezelési tevékenység keretében történik
profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem
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ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott garanciális intézkedések a következők: (i) a felvételek kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói, valamint a bevont jogi
tanácsadó szolgáltatók férnek hozzá, akiket köt az üzleti titokra vonatkozó vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség; (ii) a személyes adatok az
erre biztosított külön szerveren kerülnek letárolásra, és kizárólag az említett személyi kör részére kerülnek továbbításra; és (iii) a személyes adatok
kizárólag az előre meghatározott korlátozott és a fentiekben meghatározott szükséges ideig kerülnek tárolásra.
Annak érdekében, hogy a magánjellegű információk megismerésének kockázata csökkenjen, a Társaság belső szabályzatai a telephely területén
történő valamennyi magánjellegű tevékenységet igyekeznek kizárni vagy korlátozni.
A kamerák minden esetben nyíltan, külső szemlélő számára is jól látható módon kerültek elhelyezésre. Rejtett kamerát a Társaság nem alkalmaz,
továbbá főszabály szerint nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőkben,
zuhanyzókban, illemhelyeken. A fentiekben körülírtaktól eltérően előfordulhatnak olyan időszakok, amikor az objektum teljes területe
megfigyelhető, beleértve a „tiltott” területeket is olyan időszakok során amikor senki sem tartózkodhat jogszerűen a Társaság területén (pl. a
munkaszüneti napok, a munkaidőn kívüli időszak).
További garanciális intézkedésként az olyan feltárt információk, amelyek nem bizonyulnak relevánsnak a vizsgált esemény szempontjából,
nyomban törlésre kerülnek.
Ha a fenti intézkedések ellenére valamely felvétel tartalmából nyilvánvalóvá válik, hogy az magánjelleggel bír, annak áttekintésével nyomban
felhagy a Társaság és azt „privát” megjelöléssel látja el.
A rögzített felvételekhez az arra jogosult kizárólag a számára biztosított felhasználónévvel és jelszóval jogosult hozzáférni, a felvételeket tároló
szerver szobába kizárólag az arra jogosult személyek léphetnek be. A belépés feltételeit írásbeli szabályzat rögzíti. Valamennyi szerver szoba
kamera- és riasztórendszerrel ellátott.
A kamerák elhelyezése és látószöge úgy került meghatározásra, hogy azokon keresztül ne valósulhassék meg a munkavállalók tevékenységének
értékelése. Amennyiben mégis ellenőrzésre alkalmas adat kerülne rögzítésre, úgy azt a Társaság a munkaviszonyból eredő kötelezettségek
értékelése során nem veszi figyelembe.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A kamerák élőképének megtekintésére a telephelyek biztonsági szolgálatának minden tagja jogosult.
A kamerák felvételének megtekintésre jogosult:
•

a biztonsági szolgálat csoportvezetője,

•

az erre feljogosított a rendszert telepítő és fenntartó külső szerződéses partner,

•

a létesítményüzemeltetési vezető (az általa megbízott személy),

•
Amennyiben a felvételek alapján jogsértés, vagy kötelezettségszegés valószínűsíthető, ennek megítélése céljából az esetről készült
felvételt a Társaság más, az adott ügy szempontjából kompetens döntéshozói, döntés előkészítő munkavállalói, vagy közreműködői is
megismerhetik (pl.: munkabiztonsági vezető, vállalati jogtanácsos, megbízási jogviszonyban álló külső biztonsági tanácsadó stb.).
SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara, vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató
hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek,
valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek nevei tartozhatnak.
Incidensek kivizsgálása esetén a személyes adatok, az incidens kivizsgálásába bevont más TEVA csoport társaság (belső ellenőrzésért felelős
egységek), a kivizsgálásban közreműködő ügyvédi irodák, továbbá az eljáró hatóságok és bíróságok részére továbbításra kerülhetnek.

Címzett minősége

Hatóság, vállalatcsoport más társasága, külső jogi tanácsadók.

A továbbítás célja

Jogi értékelés, hatósági kötelezés teljesítése.

Továbbítás harmadik országba

Nem

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
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Hozzájárulás visszavonása

I

I

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

N

N

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

N

N

Tiltakozás

F

F

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

I

I

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Egyéb jellemzők
Az adatkezelési művelettel kapcsolatos további
tudnivalók:

Akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, megtekintheti az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételt
(amennyiben más személy nem, csak kizárólag az érintett személy látható a felvételen).
Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 30 napon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A felvétel zárolásának, kimentésének kérelme szóban is
előadható, amelyet adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni, figyelemmel a 30 napos határidőre, a zárolásra vonatkozó kérelmet utólag,
legkésőbb a következő munkanapon írásba kell foglalni.
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

Alkoholszondás ellenőrzés (Ü-7.5)

Csomagellenőrzés (Ü-7.7)

Adatkezelési cél leírása:

Alkoholszondás ellenőrzés vagyonvédelmi célból, valamint az élet és
testi épség védelmének biztosítása céljából. Erre tekintettel annak
ellenőrzése, hogy az érintett betartja-e a Társaság alkoholfogyasztással
kapcsolatos
tiltó
szabályozását.
A
gyógyszeripari/vegyipari
környezetben, a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok és
technológiai folyamatok miatt különösen nagy veszélyforrás, ha a
Társaság területére alkoholos befolyásoltság hatása alatt lép be bárki,
mivel balesetet szenvedhet, vagy balesetet okozhat. A Társaság
területén működő technológiák fokozottan balesetveszélyesek,
különösen
alkoholos
befolyásoltság
alatt
álló
személyek
vonatkozásában.

Csomagellenőrzés vagyonvédelmi célból, valamint az élet és testi épség
védelmének
biztosítása
céljából.
A
gyógyszeripari/vegyipari
környezetben, a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok és
technológiai folyamatok miatt különösen nagy a veszélyforrása, ha a
Társaság területére ilyen környezetben baleset okozására alkalmas
eszközzel lép be bárki, mivel balesetet szenvedhet, vagy balesetet
okozhat. Olyan technológiák működnek a Társaság területén, amelyek
fokozottan balesetveszélyesek. Ebben a környezetben a területre belépő
személyek csomagjának, illetve az általuk használt (esetlegesen
csomagot tartalmazó) szekrénynek az ellenőrzése fontos tűz, baleset és
munkavédelmi szempontból is. A csomagellenőrzésre vonatkozó
adatkezelési szabályok a Társaság területére behajtó gépjárműben
szállított tárgyak ellenőrzésére is megfelelően irányadók.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az alkoholszondás ellenőrzés alá vont személy neve, születési ideje,
aláírása, az alkoholszondás ellenőrzés megállapításai, az
alkoholszondás ellenőrzés, valamint – az ellenőrzés alá vont ezirányú
kérelme esetén – a vérvizsgálat eredménye, a közreműködő tanúk
neve, törzsszáma és aláírása, vizsgálatot végző neve és aláírása.

Az ellenőrzés alá vont személy neve, születési dátuma, valamint aláírása,
az ellenőrzés megállapításai, az ellenőrzés során nyert megállapítások
alapján foganatosított intézkedések, az érintettnek az ellenőrzéssel,
valamint az annak eredménye alapján foganatosított intézkedésekkel
kapcsolatos esetleges megjegyzései, a közreműködő tanú neve,
törzsszáma és aláírása, az ellenőrzést végző neve, munkaköre, azon
szervezeti egység neve, ahol foglalkoztatják, valamint aláírása, emellett a
jegyzőkönyv felvételének helye és ideje (ideértve annak lezárását).

(i) A Társaság jogos érdeke,

(i)-(ii) A Társaság jogos érdeke,

Adatkezelés jogalapja

A jogalap ismertetése

(i)

(ii)

Tiltakozás joga

Tiltakozás joga

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21.
cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21.
cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

(ii) a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése, (iii) jogi igények
előterjesztése, érvényesítése.

(iii) a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése.

A Társaság vagyonának, a Társaság helyiségében tartózkodók
életének és testi épségének védelme, valamint az incidensek
kivizsgálása.
Az Társaság jogi kötelezettsége az egészségügyi adatok (az
érintett testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve az érintett számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra olyan adatot is) kezelése
esetében: a GDPR 9. cikk (2) (b) - az adatkezelés a Társaságnak
a foglalkoztatást szabályozó jogi előírásokból fakadó
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében
szükséges. A jogi kötelezettség alapja: a munkavédelemről 1993.
évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése. A Társaság, mint
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A Társaság jogos érdeke a vagyonának, a Társaság területén
tartózkodók életének és testi épségének védelme, valamint az
incidensek kivizsgálása.
(ii) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”)
25. § (2), 26. § (1) b-c) és 28. § (1). Eszerint a vagyonőr a Társaság
közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult a
területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-,
szállítási okmány bemutatására felhívni. Jogosult továbbá a területen
tartózkodó vagy onnan kilépő személyt – az alább írtak szerint csomagja tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak
bemutatására felhívni. A vagyonőr a csomag tartalmának, jármű és
szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei
(i)

(iii)

Adatkezelés ideje

munkáltató felelős munkavállalói irányában az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért, és erre tekintettel biztonsági intézkedéseket
vezet be a területére belépő külső személyek irányában is.
A GDPR 9. cikk (2) f) pontja alapján az érintett egészségügyi
adatainak kezelésére abból a célból is szükséges, ha az
ellenőrzéssel összefüggésben jogi igények előterjesztése,
érvényesítése, illetve védelme szükséges, akár a Társaság
részéről, akár az érintett részéről.

érvényesítése céljából, a tervezett intézkedése okának és céljának
közlése mellett akkor hívhat fel, ha a) megalapozottan feltehető, hogy
az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan
dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből
fakadó kötelezettsége; b) e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át;
és c) az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése,
megszakítása érdekében szükséges. A jogosultságok gyakorlása
során az adott cél elérésére alkalmas eszközök közül a személyi
szabadság, illetve a személyiségi jogok legkisebb korlátozásával járó
eszközt kell választani.
(iii) A Társaság jogi kötelezettsége a munkavédelemről 1993. évi XCIII.
törvény 2. § (2). A Társaság, mint munkáltató felelős munkavállalói
irányában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, és erre tekintettel
biztonsági intézkedéseket vezet be a területére belépő külső
személyek irányában is.

Az ellenőrzés eredménye alapján kezdeményezett jogi eljárások (például: polgári peres eljárás, büntetőeljárás) jogerős befejezéséig. Ilyen eljárás
hiányában a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 (öt) év. (A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § és 6:533. § (1) szerint a polgári
jogi igény év alatt évül el. A kártérítésre az elévülés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy bűncselekménnyel okozott kár esetén a
követelés 5 (öt) év elteltével sem évül el, ha a bűncselekmény büntethetőség ideje ennél hosszabb.) Ezt követően a kezelt adatok törlésre kerülnek.
Az adatmegőrzés célja, hogy az ellenőrzés dokumentációja rendelkezésre álljon az adatmegőrzési idő alatt, biztosítva a szükséges információkat az
ellenőrzés esetleges folytatásaként kezdeményezett hatósági eljárásokra, perekre stb.
A negatív eredménnyel lezárt jegyzőkönyvek esetén az adatkezelés időtartama a jegyzőkönyv felvételétől számított 1 (egy) év. Az adatmegőrzés
célja, hogy a negatív eredménnyel zárult esetek dokumentációja rendelkezésre álljon az 1 (egy) éves megőrzési idő alatt, biztosítva a szükséges
információkat a negatív eredménnyel zárult esetek folytatásaként kezdeményezett hatósági eljárásokra, perekre, stb.
A közreműködő tanú jegyzőkönyvben foglalt adatainak kezelése a fenti adatmegőrzési időkhöz igazodik.

Érintettek

A Társaság székhelyére, fióktelepére belépő személyek az ellenőrzésben részt vevő közreműködő tanú és az ellenőrzést végző személyek.

Személyes adatok forrása

Az érintettek.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Nem.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

Amennyiben a vizsgálatra kiválasztott személy a légalkoholszondás
ellenőrzésre irányuló vizsgálat elvégzését, vagy az erről készült
jegyzőkönyv aláírását megtagadja, az a Társaság területére nem léphet
be. A vizsgálat elvégzésének megtagadását jelenti az az eset is, ha a
belépőkártyája használata során alkoholszondázásra kijelölt személy a
vizsgálatra kijelölést követően nem lép be a Társaság területére.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

A Társaság telephelyeinek biztonsági, őrzésvédelmi szabályrendje 3.3.5.
(5) pontja szerint amennyiben az ellenőrzés alá vont személy a
csomagellenőrzést, csomagátvizsgálást megtagadja a Biztonsági
szolgálat értesíti az ellenőrzés alá vont személy munkahelyi vezetőjét, a
Biztonsági szolgálat csoportvezetőjét, és a Létesítményüzemeltetési
vezetőt. A Biztonsági szolgálat további intézkedésig megtagadja a
személy beléptetését.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott garanciális intézkedések a következők: (i) a személyes adatok kizárólag a TEVA csoport erre feljogosított munkavállalói, valamint a
bevont jogi tanácsadó szolgáltatók férnek hozzá, akiket köt az üzleti titokra vonatkozó vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség; (ii) a személyes
adatok az erre biztosított külön szerveren kerülnek letárolásra, és kizárólag az említett személyi kör részére kerülnek továbbításra; és (iii) a személyes
adatok kizárólag az előre meghatározott korlátozott és a fentiekben meghatározott szükséges ideig kerülnek tárolásra.
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További garanciális intézkedésként az olyan feltárt információk, amelyek nem bizonyulnak relevánsnak a vizsgált esemény szempontjából, a
jogszabály szerinti határidőben törlésre kerülnek.
A személyes adatokhoz az arra jogosult kizárólag a számára biztosított felhasználónévvel és jelszóval jogosult hozzáférni, a személyes adatokat
tároló szerver szobába kizárólag az arra jogosult személyek léphetnek be. A belépés feltételeit írásbeli szabályzat rögzíti. Valamennyi szerver szoba
kamera- és riasztórendszerrel ellátott.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A beléptetőrendszer üzemeltetésével megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai, a Létesítményüzemeltetési vezető vagy az általa megbízott
személy, raktármenedzsment vezető (a gödöllői Logisztikai Központ esetén), a közreműködő tanúk, a véralkohol vizsgálat elemzését végző szakértői
intézetek.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara, vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató
hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a beléptetőrendszer működése közben rögzített személyes adatok tartozhatnak.
A biztonsági szolgálat a belépési adatbázis adatait csak a Társaság részére, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén,
továbbá megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróságnak, ügyészségnek, nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak
és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatja át.
Incidensek kivizsgálása esetén a személyes adatok, az incidens kivizsgálásába bevont más TEVA csoport társaság (belső ellenőrzésért felelős
egységek), a kivizsgálásban közreműködő ügyvédi irodák, továbbá az eljáró hatóságok és bíróságok részére továbbításra kerülhetnek.

Címzett minősége

Hatóság, vállalatcsoport más társasága, külső jogi tanácsadók.

A továbbítás célja

Jogi értékelés, hatósági kötelezés teljesítése.

Továbbítás harmadik országba

Nem

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

N

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

N

N

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

N

N

I (kizárólag Jogos érdek esetén)

I (kizárólag Jogos érdek esetén)

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Tiltakozás
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

Szállítólevelek, szolgálati rendelvények és
megbízólevelek kitöltése (Ü-7.6)

Küldeménykezelés (Ü-7.8)

Talált tárgyak kezelése (Ü-7.9)

Adatkezelési cél leírása:

A Társaság területéről kiszállításra kerülő
anyagok, eszközök ellenőrzése, ideértve a
Társaság
tulajdonában
álló
eszközök
megvásárlását is.

A Társasághoz érkező, ott leadott névre szóló
küldemények (levelek, csomagok) címzett
részére történő kézbesítése.

A talált tárgyak
adatkezelés.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Minden okirat esetén: teljes név és aláírás, a
társasági tulajdon vásárlásának időpontja, a
vásárolt
eszköz
megnevezése
és
darabszáma.

A küldemény feladójának, címzettjének neve,
a küldemény leadásának és átvételének
időpontja.

A találó személy neve és aláírása, a találás
időpontja, tárgya és helyszíne.

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja,
az adatkezelő jogos érdeke

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja,
az adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja,
az adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke

Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján
jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben
az esetben az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján
jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben
az esetben az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján
jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben
az esetben az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

A Társaság vagyonának védelme, a
kiszállításra kerülő anyagokért és eszközökért
felelős személy nyilvántartása, a kiszállítás
jogszerűségének ellenőrzése.

A feladó, címzettek és átvevők személyes
adatainak kezelése a feladó, a címzett és a
Társaság
azon
jogos
érdekének
érvényesítéséhez szükséges, hogy enélkül a
küldemény kézbesítésére adott megbízás
teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) 5:54-5:63. §§-aiban foglalt
rendelkezések megfelelő alkalmazása, a talált
dolog tulajdonos részére történő kiadása, a
találó tulajdonszerzése.

Adatkezelés jogalapja

A jogos érdek ismertetése

Adatkezelés ideje

kezeléséhez szükséges

A jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1)).

Érintettek

A Társaság területéről eszközt vagy anyagot
elszállító személy.

Személyes adatok forrása

Az érintettek.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

A Társaság telephelyeinek biztonsági,
őrzésvédelmi
szabályrendje
5.2.1
(1)
bekezdése szerint a kiszállításra szánt termék
vagy anyag nem hagyhatja el a Társaság
területét.
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A küldemény feladója és címzettje.

A talált tárgyat leadó személy, a talált tárgy
tulajdonosa.

Amennyiben a feladó nem adja meg a nevét
vagy nem használja a belépőkártyáját a
küldemény feladásához, azt nem veszi át a
Társaság. A címzett nevének megadása
hiányában a küldemény nem kézbesíthető.

A találás Ptk. szerinti szabályainak megfelelő
kötelezettségeit nem tudja teljesíteni a találó.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

Nem

Nem

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott garanciális intézkedések a következők: (i) a személyes adatok kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói, valamint a
bevont jogi tanácsadó szolgáltatók férnek hozzá, akiket köt az üzleti titokra vonatkozó vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség; (ii) a személyes
adatok az erre biztosított külön szerveren kerülnek letárolásra, és kizárólag az említett személyi kör részére kerülnek továbbításra; és (iii) a
személyes adatok kizárólag az előre meghatározott korlátozott és a fentiekben meghatározott szükséges ideig kerülnek tárolásra.
A személyes adatokhoz az arra jogosult kizárólag a számára biztosított felhasználónévvel és jelszóval jogosult hozzáférni, a személyes adatokat
tároló szerver szobába kizárólag az arra jogosult személyek léphetnek be. A belépés feltételeit írásbeli szabályzat rögzíti. Valamennyi szerver
szoba kamera- és riasztórendszerrel ellátott.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A beléptetőrendszer üzemeltetésével megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai, a Létesítményüzemeltetési vezető vagy az általa megbízott
személy.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

Nincs

Címzett minősége

N/A

A továbbítás célja

N/A

Továbbítás harmadik országba

Nem

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

N

N

Hozzáférés

I

I

I

Helyesbítés

N

N

N

Törlés

F

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

F

Adathordozhatóság

N

N

N

Tiltakozás

I

I

I

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

N

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

I
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

Flottakezelés (Ü-7.13)

Adatkezelési cél leírása:

A Társaság nyilvántartja a tulajdonában vagy használatában álló gépjárművek használónak meghatározott személyes adatait a
rendeltetésszerű használat ellenőrzése, valamint gépjárműhasználattal kapcsolatos visszaélés gyanúja esetén, az incidens kivizsgálása
érdekében.
A Társaság az érintettek által használt gépjárművek üzemeltetését végző szerződött partnereinek a gépjármű üzemeltetés és ahhoz tartozó
adminisztrációs folyamatokban meghatározott személyes adatokat továbbítja.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Név, törzsszám, email cím, telefonszám, lakcím, személyi igazolvány, jogosítvány adatai.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke
Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen
tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogos érdek ismertetése

A Társaság a gépjárművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződésekben vállalta a partnerei felé, hogy a gépjármű használóinak
meghatározott személyes adatait a használat ellenőrzése végett megküldi.
A Társaság jogos érdeke, hogy a tulajdonában vagy használatában álló gépjárművek rendeltetésszerű használatát ellenőrizze, a
gépjárművekben keletkező esetleges károk okozójának személyét megismerje az ebből eredő igények érvényesítése végett.
Az incidensek kivizsgálásával összefüggésben, a Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a gépjárműhasználattal kapcsolatos
esetleges visszaélésekkel kivizsgálja, valamint, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye az adott incidens elhárítása és a hasonló esetek
megelőzése érdekében.

Adatkezelés ideje

A szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1)).

Érintettek

A Társaság ügyfelei, gépjárművet vezetők (akik a Társaság tulajdonában álló, illetve mint bérlő által bérelt járműveket használják) illetve a
Társaság által a saját tulajdonban álló, illetve mint bérlő által bérelt gépjármű használatára feljogosított személyek, ideértve a gépjárművet
vezető családtagját is, partnerek, alkalmazottak köre.

Személyes adatok forrása

Az érintett személy.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

A Társaság tulajdonában vagy használatában álló gépjárművet az érintett nem használhatja a személyes adatok kezeléséhez történő
hozzájárulás nélkül.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott garanciális intézkedések a következők: (i) a személyes adatok kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói, valamint
a bevont jogi tanácsadó szolgáltatók férnek hozzá, akiket köt az üzleti titokra vonatkozó vagy az ügyvédi titoktartási kötelezettség; (ii) a
személyes adatok az erre biztosított külön szerveren kerülnek letárolásra, és kizárólag az említett személyi kör részére kerülnek továbbításra;
és (iii) a személyes adatok kizárólag az előre meghatározott korlátozott és a fentiekben meghatározott szükséges ideig kerülnek tárolásra.
További garanciális intézkedésként az olyan feltárt információk, amelyek nem bizonyulnak relevánsnak a vizsgált esemény szempontjából, a
jogszabály szerinti határidőben törlésre kerülnek.
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A személyes adatokhoz az arra jogosult kizárólag a számára biztosított felhasználónévvel és jelszóval jogosult hozzáférni, a személyes
adatokat tároló szerver szobába kizárólag az arra jogosult személyek léphetnek be. A belépés feltételeit írásbeli szabályzat rögzíti. Valamennyi
szerver szoba kamera- és riasztórendszerrel ellátott.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A beléptetőrendszer üzemeltetésével megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai, a Létesítményüzemeltetési vezető vagy az általa megbízott
személy, a munkavállaló munkahelyi vezetője, a HR vezető, raktármenedzsment vezető (a gödöllői Logisztikai Központ esetén).

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

•
•
•
•
•

Címzett minősége

Közös adatkezelő

A továbbítás célja

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

Továbbítás harmadik országba

Nem

ALD Automotive Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.)
Arval Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
LeasePlan Hungária Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
Electool Beszerzési Szolgáltató Kft (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53.)
Incidensek kivizsgálása esetén a személyes adatok, az incidens kivizsgálásába bevont más TEVA csoport társaság (belső ellenőrzésért
felelős egységek), a kivizsgálásban közreműködő ügyvédi irodák, továbbá az eljáró hatóságok és bíróságok részére továbbításra
kerülhetnek.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

F

Hozzáférés

I

Helyesbítés

N

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

N

Tiltakozás

I

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

A munkabalesetek kivizsgálása kapcsán történő adatkezelés (Ü-5.2)

Adatkezelési cél leírása:

A Társaság területén történő munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is - kivizsgálása,
nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

A munkabalesetek kivizsgálása körében a munkavédelemről szóló 1993. év XCIII. törvény („Mvt.”) 64. § (3) bekezdésében és a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet („Mvt. vhr.”) 5. § (2) bekezdésében
meghatározott személyes adatok és egészségügyi adatok, azaz: név (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító
jele (taj-száma), születési hely és időpont, nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím), a sérült munkaköre; a sérülés időpontja, helyszíne, jellege,
rövid tényállása, a sérült ellátására tett intézkedés, annak ténye, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.
GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja, az adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 9. cikk (1) bek. h) pontja, munkahelyi egészségügyi célból
történő adatkezelés

A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (a
munkabalesetek nyilvántartásának és kivizsgálásának
kötelezettsége – Mvt. és Mvt. vhr.).
Az adatkezelés elmaradásának
következménye:

A Társaság (i) pótolhatatlan objektív bizonyítási eszköztől esik el, (ii) nem tud eleget tenni a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek,
(iii) a munkavédelmi megfelelőség és a munkavédelmi szabályokat érintő események ellenőrzése lehetetlenül.

Adatkezelés ideje

A személyes adatok átadásának tényét a Társaság az érintett munkavállaló munkaviszonyának fennállása alatt és azt követően, az ahhoz
kapcsolódó és abból fakadó igények elévüléséig, valamint a jogszabályban meghatározott határidő lejártáig őrzi meg.

Érintettek

A munkabalesettel érintett személyek.

Személyes adatok forrása

Az érintett személy.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

A munkabaleset kivizsgálási és nyilvántartási kötelezettségnek történő társasági megfelelés meghiúsul a személyes adatok és az egészségügyi
adatok kezelésének hiányában.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató részére a Társaság biztonságos csatornán továbbítja a szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére a
személyes adatokat. A munkavállalói személyes adatok védelme érdekében a Társaság az általános garanciális intézkedéseket alkalmazza.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

A Társaság munkabalesetek kivizsgálásában résztvevő munkavállalói.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

•

Medicover Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság https://medicover.hu/wp-content/uploads/2018/08/medicover-zrt-

adatkezelesi-tajekoztato-2018.pdf
•

DOKISS 2004. Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címzett minősége

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, adatkezelő.

A továbbítás célja

A jelen tájékoztatóban az adatkezelés céljaként meghatározott egészségüggyel és munkavédelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatása.

Továbbítás harmadik országba

Igen: Izrael, Egyesült Államok (ld. Általános Tájékoztató)
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AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

N

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

N

N

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

N

N

Tiltakozás

N

N

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Egyéb jellemzők
Az adatkezelési művelettel kapcsolatos
további tudnivalók:

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 13. §-a szerint az érintett
köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni, ha arra a munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági orvosi
vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) elvégzéséhez van szükség.

Mellékletek
1.

számú melléklet

DOKISS 2004. Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztató
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AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése:

Folyamatirányító számítógépes rendszerek működtetése (Ü-6.1)

Adatkezelési cél leírása:

A TEVA egyes folyamatirányító számítógépes rendszereihez („rendszer”) való hozzáférést belső szabályzat („SOP”) alapján biztosítja az egyes
külső, szerződés alapján szolgálatást végző szolgáltató részére, illetve e rendszerek folyamatosan naplózzák az egyes felhasználók
tevékenységét.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Belső szabályzat formalizált űrlapján az arra feljogosított szolgálatók alkalmazottai alábbi adatait kell megadni:
név

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja, az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása

Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21.
cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

Jogos érdek ismertetése

A gyártási folyamatok során használt számítógépes folyamatirányító
rendszerek biztonságos működtetése, a rendszerekben történt
tevékenységek folyamatos naplózása a TEVA gyártási folyamatainak
kiszámíthatóságát és ellenőrizhetőségét, a gyártott termékek
minőségét, betegek biztonságát biztosítja. A TEVA köteles az
alapanyaggyártót ellenőrző illetékes belföldi (pl. OGYÉI) és külföldi
(pl. FDA) hatóságok vizsgálatai során biztosítani a rendszerekhez
való hozzáférést, illetve igazolni, hogy a TEVA mely munkavállalója
milyen tevékenységet végzett az egyes rendszerekben. Az említett
rendszerekhez való hozzáférés és a rendszerben végzett
tevékenységek szabályozása kulcskérdés a termék minőségének,
adatok integritásának vagy a betegek biztonságának szempontjából.

Adatkezelés ideje

A rendszerekhez való hozzáférés visszavonásától számított tizedik év vége.

Érintettek

A TEVA-val szerződéses jogviszonyban álló azon szolgáltatók alkalmazottai, akik a szerződésből eredő kötelezettségüket teljesítik.

Személyes adatok forrása

Az érintett személy.

Az érintett köteles a személyes adatokat
megadni? (Igen/ Nem)

Igen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának a
lehetséges következményei:

A TEVA nem tudja a gyártási folyamatait működtetni a folyamatirányító tevékenységet végzők nélkül.

Az adatkezelési tevékenység keretében
történik profilalkotás? (Igen/ Nem)

Nem

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Alapanyaggyártó Mérnökség.
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SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Címzettek

Hatósági vizsgálat esetén a vizsgálatot lefolytató szervezetek.

Címzett minősége

Hatóság

A továbbítás célja

Jogi értékelés, hatósági kötelezés teljesítése.

Továbbítás harmadik országba

Nem

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a TEVA általános tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

N

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

F

F

Tiltakozás

I

N

Automatikus döntéshozatallal hozott döntés
hatálya alóli mentesülés

N

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I
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