HUMAN SEC KFT.
Belépési engedélyek/bérletek kiadása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a HUMAN SEC KFT. által szerződött őrzött parkolókba kiadott belépési
engedélyekkel/bérletekkel kapcsolatban végzett adatkezelés feltételeinek leírása, figyelemmel a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkére.
1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
1.1.

Az adatkezelő neve: HUMAN SEC KFT. (a továbbiakban: „Adatkezelő")
Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
E-mail címe: humanseckft@humanseckft.hu
Telefonszáma: +36 1 780 45 83
Honlap: www.humanseckft.hu
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: Zombori László
Címe: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
E-mail címe: laszlo.zombori@humanseckft.hu

2. AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE
2.1.

Az Érintettek köre
Az Adatkezelő az alábbi helyeken:

Az Objektum címe, megnevezése:
Rákospalota Temető
1152 Budapest Szentmihályi út 111.
Farkasréti Temető
1124 Budapest Németvölgyi út 99.
Pesterzsébeti Temető
1201 Budapest Temető sor
Újköztemető
1108 Budapest Kozma u. 8-10.
Megyeri Temető
1047 Budapest Megyeri út 49.

Óbuda Temető
1037 Budapest Bécsi út 365-371.
Parkolás
1095 Budapest Soroksári út 33.
parkolási célból kiadott belépési engedélyekkel/bérletekkel kapcsolatban a belépési
engedélyt/bérletet igénylő természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait
kezeli.

2.2

A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a kiadott belépési engedélyekkel/bérletekkel kapcsolatban a 2.1. pontban
meghatározott Érintettekről a következő adatokat kezeli:
a) belépési engedély/bérlet jogosultjának (az igényló természetes személy vagy intézmény)
nevét, a kapcsolattartáshoz szükséges adatait, a számlázáshoz szükséges adatokat,
b) belépési engedély/bérlet jogosultja által használt gépjármű forgalmi rendszámát,
c) belépési engedély/bérlet kiadásának idejét és érvényességi idejét.

2.3

Az adatkezelés céljai
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat a 2.1. pontban meghatározott helyeken,
a parkolás céljából történő behajtás lehetővé tétele és jogszerűségének ellenőrzése érdekében
kezeli. A parkolási célból történő behajtás csak az erre vonatkozó behajtási engedély/bérlet
birtokában és díj megfizetése ellenében lehetséges.

2.4

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Érintettel kötött, a 2.1. pontban
meghatározott helyekre parkolási célból történő behajtást lehetővé tevő szerződés
előkészítése és teljesítése (behajtási engedély/bérlet kiváltása) jogcíme [GDPR 6. cikk (1) bek.
b) pont] alapján kezeli, beleértve az ezzel kapcsolatos jogi igényei érvényesítését is. Az
adatokat – a számlázáshoz szükséges adatok, valamint a könnyviteli elszámolást közvetlenül
vagy közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szereplő adatok kivételével – az
Adatkezelő a szerződés megszűnését (a behajtási engedély/bérlet érvényességi idejének
lejártát) követően addig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez
az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem
rendelkezik – a Polgári törvénykönyvben meghatározott elévülési idő (5 év).
Az Adatkezelő a számlázáshoz szükséges adatokat, valamint a könnyviteli elszámolást
közvetlenül vagy közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szereplő adatokat jogi
kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] jogcímén, az általános forgalmi adóról szóló
törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek, valamint a
számvitelről szóló törvény alapján, a számviteli törvényben meghatározott ideig (legalább 8
évig) kezeli.
Mivel a szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatok
szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni,
illetve teljesíteni nem tudja, a Megbízó köteles az ehhez szükséges személyes adatokat az
Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult a
szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését megtagadni.

A jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok felvétele, tárolása vagy más
módon történő kezelése az Adatkezelő számára kötelezettség, ezért az adatszolgáltatás
elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetve a szerződés teljesítésének
megtagadását.
2.5.

Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is
Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
3.1.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait — a jogszabályban, illetve az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, amelyeknek
egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz szükséges a kezelt személyes adat (szabálysértési,
illetve büntetőügyben eljáró hatóságok — más harmadik személyek, szervezetek számára nem
továbbítja.

3.2.

Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
4.1.

Az Érintett — a GDPR 12-21. cikkei szerint — kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az
adathordozhatósághoz való jogával.

4.2.

Az Érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az
Adatkezelőhöz az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

4.3.

Az Érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.
5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az
Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós
tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.4.

Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az Érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek
elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az
Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a
szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága
előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 25.

