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létesítményüzemeltetés vezető

I. Általános rendelkezések és szabályozási elvek

1. A szabályzat célja

1.1. A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye:  1238  Budapest,  Helsinki  út  105.,  rövidített  megnevezése:  KNORR-BREMSE
HUNGARIA Kft.), amely gazdasági társaság felhatalmazott és jogosult arra, hogy a társasági
szerződésében meghatározott  tevékenysége során a  birtokába került  természetes  személyekre
vonatkozó személyazonosító adatokat a törvényben meghatározott célból kezelje, feldolgozza és
a jelen szabályzatban rögzített ideig tárolja.

1.2. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. elkötelezett a munkatársai és üzleti partnerei személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását.  A  rögzített  személyes  adatokat  bizalmasan,  az  adatvédelmi  jogszabályokkal  és
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli.
Mindezeken túl  megtesz  minden olyan  technikai  és  szervezési  intézkedést,  amely az  adatok
biztonságos megőrzését garantálja.

1.3. A  jelen  szabályzat  megalkotásának  célja  annak  biztosítása,  hogy  a  KNORR-BREMSE
HUNGARIA  Kft.  megfeleljen  az  adatvédelemmel  kapcsolatos  hatályos  jogszabályi
előírásoknak, különös tekintettel a:
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2011. évi CXII. Tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
(Info. tv.)

2005. évi CXXXIII. Tv. a  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói
tevékenység szabályairól, (Szmt.)

2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről, (Ptk.)

2012. évi C. Tv a Büntető Törvénykönyvről, (Btk.)

2012. évi I. Tv a Munka törvénykönyvéről (Mt.)

2000. évi C. Tv. a számvitelről, (Számviteli tv.) 

2008. évi XLVII. Tv. a  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlat
tilalmáról, (Fttv.)

2008. évi XLVIII. Tv. a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes
korlátairól, (Grtv.)

2001. évi CVIII. Tv. az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az
információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes
kérdéseiről szóló jogszabályi előírásoknak. (Ektv.)

2007. évi CXXXVI. Tv. a  pénzmosás  és  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról. (Pmt.)

1.4. A jelen szabályzatban részletezettek alkalmazása és működtetése útján a szabályozás célja, hogy
a 2011. évi CXII. tv. vonatkozó rendelkezéseinek a gyakorlatban való érvényesülése érdekében;

1.4.1. biztosítsa  az  adatkezelésben  meghatározott  személyes  adatok  védelméhez  fűződő
alapvető állampolgári jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását,
biztosítását,

1.4.2. meghatározza a személyi hatály szerint felhatalmazottak által elektronikus úton történő
adatkezelés biztonságos rendjét,

1.4.3. megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést,  az adatok törvénysértő
megváltoztatását,  az adatoknak a jogosulatlanul való felhasználását,  valamint engedély
nélküli nyilvánosságra hozatalát,

1.4.4. meghatározza  az  adatszolgáltatást  igénylő  hatóságoknak,  szervezeteknek,
intézményeknek történő pontos és biztonságos adattovábbítás rendjét, 

1.4.5. biztosítsa a szervezet kezelésében lévő közérdekű adatok közzétételének nyilvánosságát,
valamint

1.4.6. meghatározza  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  történő  adatkezelés,
feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos rendjét.
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2. A szabályzat időbeli hatálya

2.1. A szabályzat kiadása napjától, a szükséges módosításokkal visszavonásig érvényes.

2.2. A szabályzat  változtatásánál  mindenképpen  szerepeltetni  kell  az  aktuális  verzió  azonosító-
számát.

3. A szabályzat személyi és szervezeti hatálya

3.1. A jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) személyi, szervezeti hatálya kiterjed a KNORR-
BREMSE HUNGARIA Kft.:

3.1.1. vezető tisztségviselőire, tagjaira,

3.1.2. székhelyén  és  telephelyén  –  munkaszerződés  vagy  egyéb  foglalkoztatásra  irányuló
szerződés  alapján  –  dolgozó  munkavállalókra,  ideértve  a  munkaerő-kölcsönzés  és
iskolaszövetkezet keretében foglalkoztatott személyeket is,

3.1.3. alvállalkozóként (jogi személy, egyéni vállalkozó), vagy egyéb más jogviszony keretében
időszakosan ott feladatot végzőkre,

3.1.4. a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-vel  ügyfélkapcsolatban  álló  vagy  ilyen
kapcsolatot  létesíteni  kívánó  személyekre,  jogi  személyek  esetében  ezek  természetes
személy képviselőire,

3.1.5.a www. knorr-bremse.hu

3.1.6. mindazon  személyekre,  akik  személyes  adatait  a  Szabályzat  hatálya  alá  tartozó
adatkezelések tartalmazzák,

3.1.7. akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

4. A szabályzat tárgyi hatálya 

4.1. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azon személyes adatokra, amelyeket a KNORR-BREMSE
HUNGARIA Kft.:

4.1.1. a főtevékenységével összefüggésben, 

4.1.2. a munkáltatói jogviszonyból adódóan, 

4.1.3. az érintett adatszolgáltatása útján, 

4.1.4. más jogviszonyból vagy tevékenységből eredően került a birtokába,

4.1.5. a honlapján regisztráló személy útján szerzett meg.

5. Értelmező rendelkezések
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5.1. érintett: bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  –  közvetlenül
vagy közvetve –- azonosítható természetes személy;

5.2. 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;

5.3. különleges adat:

5.3.1. a  faji  eredetre,  a  nemzetiséghez tartozásra,  a  politikai  véleményre vagy pártállásra,  a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,

5.3.2. az  egészségi  állapotra,  a  kóros  szenvedélyre  vonatkozó  személyes  adat,  valamint  a
bűnügyi személyes adat;

5.4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy  a  büntetőeljárással  összefüggésben,  a  büntetőeljárás  lefolytatására,  illetve  a
bűncselekmények  felderítésére  jogosult  szerveknél,  továbbá  a  büntetés-végrehajtás
szervezeténél  keletkezett,  az érintettel  kapcsolatba hozható,  valamint  a büntetett  előéletre
vonatkozó személyes adat;

5.5. közérdekű adat:  az  állami  vagy helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint  jogszabályban
meghatározott  egyéb  közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében  lévő  és
tevékenységére  vonatkozó,  vagy közfeladatának ellátásával  összefüggésben keletkezett,  a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret,  függetlenül kezelésének módjától,  önálló vagy gyűjteményes jellegétől,  így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

5.6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;

5.7. adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az  adatokon  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
adatok  további  felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel
készítése,  valamint  a  személy  azonosítására  alkalmas  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5.8. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson  alapul,  és  amellyel  félreérthetetlen  beleegyezését  adja  a  rá  vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
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5.9. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5.10. 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 adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5.11. adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

5.12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

5.13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;

5.14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

5.15. adatzárolás: az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  további  kezelésének  végleges  vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

5.16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

5.17. adatfeldolgozás:  az adatkezelési  műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

5.18. adatfeldolgozó: az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  szervezet,  aki  vagy  amely  szerződés  alapján  -  beleértve  a  jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

5.19. adatfelelős:  az  a  közfeladatot  ellátó  szerv,  amely  az  elektronikus  úton  kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította,  illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;

5.20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

5.21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége,
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5.22. 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;

5.23. EGT-állam: az  Európai  Unió  tagállama  és  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

5.24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

5.25. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

6. Az adatkezelés elvei

6.1. Személyes  adat  kizárólag  meghatározott  célból,  jog  gyakorlása  és  kötelezettség  teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

6.2. Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához
elengedhetetlen,  a  cél  elérésére  alkalmas.  A személyes  adat  csak  a  cél  megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 
7. Az adatkezelés jogalapja

7.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

7.1.1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

7.1.2. azt  törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján,  az  abban meghatározott  körben –
helyi  önkormányzat  rendelete  közérdeken  alapuló  célból  elrendeli  (a  továbbiakban:
kötelező adatkezelés).

7.2. Különleges adat a 7.3.-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha

7.2.1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,

7.2.2. az 5.3.1. pontban foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához  szükséges,  vagy  azt  az  Alaptörvényben  biztosított  alapvető  jog
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
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7.2.3. az 5.3.2. pontban foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

7.3. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

7.3.1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

7.3.2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.

8. Az adatbiztonság fogalma

8.1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Az adatbiztonság követelményének való megfelelést mind a papír
alapon, mind az elektronikusan kezelt adatok esetében biztosítani kell. 

8.2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról,  köteles  továbbá  megtenni  azokat  a  technikai  és  szervezési  intézkedéseket  és
kialakítani  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  e  törvény,  valamint  az  egyéb  adat-  és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.3. Az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védeni  kell  különösen  a  jogosulatlan  hozzáférés,
megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a
véletlen megsemmisülés és sérülés,  továbbá az alkalmazott  technika megváltozásából  fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.4. A különböző  nyilvántartásokban  elektronikusan  kezelt  adatállományok  védelme  érdekében
megfelelő  technikai  megoldással  biztosítani  kell,  hogy  a  nyilvántartásokban  tárolt  adatok  –
kivéve,  ha  azt  törvény  lehetővé  teszi  -  közvetlenül  ne  legyenek  összekapcsolhatók  és  az
érintetthez rendelhetők.

8.5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az  automatikus  adatfeldolgozó  rendszerek  jogosulatlan  személyek  általi,  adatátviteli

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c)  annak  ellenőrizhetőségét  és  megállapíthatóságát,  hogy  a  személyes  adatokat  adatátviteli

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki

vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

8.6. Az  adatkezelőnek  és  az  adatfeldolgozónak  az  adatok  biztonságát  szolgáló  intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges  adatkezelési  megoldás  közül  azt  kell  választani,  amely  a  személyes  adatok
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magasabb  szintű  védelmét  biztosítja,  kivéve,  ha  az  aránytalan  nehézséget  jelentene  az
adatkezelőnek.

8.7. Az adatbiztonság követelményének érvényesüléséről az adatkezelő a jelen Szabályzattal, illetve
külön  utasításokkal,  szabályzatokkal  gondoskodik.  Az  adatkezelő  gondoskodik  arról,  hogy a
jelen Szabályzat,  valamint a külön utasítások és szabályzatok mindenkor hatályos tartalmát a
munkavállalói,  illetve  érdekkörében  eljáró  harmadik  személyek  megismerjék,  és  ezeknek
megfelelően járjanak el. 

8.8. Az  adatkezelő  elektronikus  adattároló  rendszerein  szükségszerűen  felmerülnek  időszakos
karbantartási munkák, melyek során a karbantartást végző saját munkavállalók, vagy harmadik
személy megbízottak a tárolt adatokhoz időlegesen – a karbantartás tartamára – hozzáférhetnek.
Ezekre  az  esetekre  adatkezelő  minden  esetben  megfelelő  titoktartási  kötelezettségvállalás
előírásával biztosítja az adatok megfelelő védelmét. 

9. Az adattovábbítás

9.1. A szakmai tevékenység során kezelt  személyes adatok csak a következő esetekben és csak a
következő személyek részére adhatók át:

9.1.1. az adatkezelési  cél  elérése érdekében,  amennyiben a  KNORR-BREMSE HUNGARIA
Kft. az adatkezelő,

9.1.2. az adatkezelési  cél  elérése érdekében,  amennyiben a KNORR-BREMSE HUNGARIA
Kft. és további megbízottja is adatkezelő, a felek közötti megállapodásban meghatározott
esetekben,

9.1.3. az  adatkezelési  cél  elérése  érdekében,  amennyiben  más  személy  vagy  szervezet  az
adatkezelő,  a  KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. az  adatfeldolgozó,  a  felek közötti
megállapodásban meghatározott esetekben,

9.1.4. az Info. Tv. előírásainak betartása érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére,  

9.1.5. bűncselekmény  vagy  szabálysértés  gyanújának  észlelése  esetén,  továbbá  megkeresés
alapján a nyomozó hatóságnak,  valamint  a szabálysértés miatt  eljáró hatóságnak és  a
szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek,

9.2. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a
személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenységet  végző  személy  jogosult  megismerni,  akinek  ez  a
szerződésből  fakadó  kötelezettségei  érvényesítéséhez  szükséges,  és  a  jogsértő  cselekmény
megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-, hang-, valamint kép-
és  hangfelvételt,  valamint  személyes  adatot  kezelő,  vagy egyéb okból  annak megismerésére
jogosult  személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenységet  végző  személy  nevét,  az  adatok
megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

9.3. Személyes  adatot  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  harmadik
országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban
adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

9.3.1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
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9.3.2. az adatkezelésnek az Info tv. 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és – a
6.  § 2)  bekezdésében foglalt  esetet  kivéve – a  harmadik országban az átadott  adatok
kezelése,  valamint  feldolgozása során biztosított  a  személyes  adatok megfelelő szintű
védelme az Info tv-ben meghatározottak szerint.

Az  EGT-államba  irányuló  adattovábbítást  úgy  kell  tekinteni,  mintha  Magyarország  területén
belüli adattovábbításra kerülne sor.

10. Adatfeldolgozás

10.1. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
az Info. Tv. törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az
adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

10.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

10.3. Az  adatfeldolgozó  az  adatkezelést  érintő  érdemi  döntést  nem  hozhat,  a  tudomására  jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást  nem  végezhet,  továbbá  a  személyes  adatokat  az  adatkezelő  rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.

10.4. Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. 

10.5. Az adatfeldolgozással  nem bízható  meg  olyan  szervezet,  amely  a  feldolgozandó  személyes
adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

11. Az adatkezeléssel érintett jogai és azok érvényesítése

11.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről.

11.1.1. Az érintett  kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett  általa kezelt,  illetve az
általa  vagy  rendelkezése  szerint  megbízott  adatfeldolgozó által  feldolgozott  adatairól,
azok forrásáról,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  az  adatfeldolgozó
nevéről,  címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységéről, az  adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá -
az  érintett  személyes  adatainak  továbbítása  esetén  -  az  adattovábbítás  jogalapjáról  és
címzettjéről.

11.1.2. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.

11.1.3. A  tájékoztatás  ingyenes,  ha  a  tájékoztatást  kérő  a  folyó  évben  azonos  adatkörre
vonatkozóan  tájékoztatási  kérelmet  az  adatkezelőhöz  még  nem  nyújtott  be.  Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött
szerződés  is  rögzítheti.  A már  megfizetett  költségtérítést  vissza  kell  téríteni,  ha  az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

11.1.4. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info. Tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint
a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
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11.1.5. A tájékoztatás  megtagadása  esetén  az  adatkezelő  írásban  közli  az  érintettel,  hogy  a
felvilágosítás  megtagadására  e  törvény  mely  rendelkezése  alapján  került  sor.  A
felvilágosítás  megtagadása  esetén  az  adatkezelő  tájékoztatja  az  érintettet  a  bírósági
jogorvoslat, továbbá a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

11.1.6. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január
31-éig értesíti.

11.2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.

11.2.1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

11.2.2. A személyes adatot törölni kell, ha

11.2.2.1. kezelése jogellenes;

11.2.2.2. az érintett – az Info. Tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

11.2.2.3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki;

11.2.2.4. az  adatkezelés  célja  megszűnt,  vagy  az  adatok  tárolásának  törvényben

meghatározott határideje lejárt;

11.2.2.5. azt a bíróság vagy az Adatvédelmi Hatóság elrendelte.

11.2.3. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

11.2.4. Az adatkezelő megjelöli  az általa kezelt  személyes adatot,  ha az érintett  vitatja annak
helyességét  vagy  pontosságát,  de  a  vitatott  személyes  adat  helytelensége  vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.3. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak zárolását.

11.3.1. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve
más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel,
illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon (Szvt. 31. § (1) bek.
2. pont), harminc (Szvt. 31. § (1) bek. 3. pont), illetve hatvan napon (Szvt. 31. § (1) bek.
4. pont) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak
kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

11.3.2. Bíróság  vagy  más  hatóság  megkeresésére  a  rögzített  kép-,  hang-,  valamint  kép-  és
hangfelvételt,  valamint  más  személyes  adatot  a  bíróságnak  vagy  a  hatóságnak
haladéktalanul meg kell küldeni. 
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11.3.3. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés
mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt,
valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a 30
vagy a 60 napos megőrzési határidő még nem járt le.

11.4. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni  kell,  akiknek  korábban  az  adatot  adatkezelés  céljára  továbbították.  Az  értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.5. Ha az adatkezelő az érintett  helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti  kérelmét nem teljesíti, a
kérelem  kézhezvételét  követő  25  napon  belül  írásban  vagy  az  érintett  hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és  jogi  indokait.  A helyesbítés,  törlés  vagy  zárolás  iránti  kérelem  elutasítása  esetén  az
adatkezelő  tájékoztatja  az  érintettet  a  bírósági  jogorvoslat,  továbbá  a  Hatósághoz  fordulás
lehetőségéről.

11.6. Az  adatkezelő  az  adattovábbítás  jogszerűségének  ellenőrzése,  valamint  az  érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes  adatok  továbbításának  időpontját,  az  adattovábbítás  jogalapját  és  címzettjét,  a
továbbított  személyes  adatok  körének  meghatározását,  valamint  az  adatkezelést  előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11.7. A 11.6. pont szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és
ennek  alapján  a  tájékoztatási  -  kötelezettség  időtartamát  az  adatkezelést  előíró  jogszabály
korlátozhatja.  E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél,  különleges adatok
esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

12. Az előzetes tájékoztatás kötelezettsége

12.1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező.

12.1.1. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt  egyértelműen és részletesen tájékoztatni
kell  az  adatai  kezelésével  kapcsolatos  minden  tényről,  így  különösen  az  adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról.

12.1.2. Tájékoztatni kell továbbá arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info. Tv.
6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

12.1.3. A tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  az  érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és
jogorvoslati lehetőségeire is.

12.2. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a 12.1.1. pont szerinti információkat
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

12.3. Ha  az  érintettek  személyes  tájékoztatása  lehetetlen  vagy  aránytalan  költséggel  járna,  a
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
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12.3.1. az adatgyűjtés ténye,

12.3.2. az érintettek köre,

12.3.3. az adatgyűjtés célja,

12.3.4. az adatkezelés időtartama,

12.3.5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

12.3.6. az  érintettek  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogainak  és  jogorvoslati  lehetőségeinek

ismertetése, valamint

12.3.7. ha  az  adatkezelés  adatvédelmi  nyilvántartásba  vételének  van  helye,  az  adatkezelés

nyilvántartási száma, kivéve, ha az Adatvédelmi Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti

kérelmet határidőben nem bírálta el.

13. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

13.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

13.1.1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

13.1.2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

13.1.3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

13.2. Az  adatkezelő  a  tiltakozást  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb  időn  belül,  de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

13.3. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint  a tiltakozásról,  továbbá az annak alapján tett  intézkedésekről  értesíti  mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13.4. Ha az érintett  az adatkezelőnek a 13.2.  pont  alapján meghozott  döntésével  nem ért  egyet,
illetve, ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 14.1. pontban meghatározott
módon bírósághoz fordulhat.

13.5. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat  az érintett  tiltakozása miatt
nem kapja meg, a 13.3. pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az
adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 14.1. pontban meghatározott módon – bírósághoz
fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

13.6. Ha az  adatkezelő  a  13.3.  pont  szerinti  értesítést  elmulasztja,  az  adatátvevő  felvilágosítást
kérhet  az  adatátadás  meghiúsulásával  kapcsolatos  körülményekről  az  adatkezelőtől,  amely
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felvilágosítást  az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését  követő 8
napon  belül  köteles  megadni.  Felvilágosítás  kérése  esetén  az  adatátvevő  a  felvilágosítás
megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat
bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

13.7. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

14. Bírósági jogérvényesítés

14.1. Az  érintett  a  jogainak  megsértése  esetén,  valamint  az  Info  Tv.  21.  §-ban  meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.

14.2. Azt,  hogy  az  adatkezelés  a  jogszabályban  foglaltaknak  megfelel,  az  adatkezelő  köteles
bizonyítani.  Az  Info  Tv.  21.  §  (5)  és  (6)  bekezdése  szerinti  esetben  a  részére  történő
adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

14.3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben
fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.

14.4. Ha  a  bíróság  a  kérelemnek  helyt  ad,  az  adatkezelőt  a  tájékoztatás  megadására,  az  adat
helyesbítésére,  zárolására,  törlésére,  az  automatizált  adatfeldolgozással  hozott  döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info Tv. 21. §-
ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az Info Tv. 21. §-
ban  meghatározott  esetekben  az  adatátvevő  kérelmét  elutasítja,  az  adatkezelő  köteles  az
érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő nem fordul bírósághoz.

14.5. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra  hozatalát,  ha  azt  az  adatvédelem  érdekei  és  nagyobb  számú  érintett  e
törvényben védett jogai megkövetelik.

15. Kártérítés és sérelemdíj

15.1. Ha  az  adatkezelő  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

15.2. Ha  az  adatkezelő  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság
követelményeinek  megszegésével  az  érintett  személyiségi  jogát  megsérti,  az  érintett  az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

15.3. Az  érintettel  szemben  az  adatkezelő  felel  az  Adatfeldolgozó  által  okozott  kárért,  és  az
adatkezelő  köteles  megfizetni  az  érintettnek  az  adatfeldolgozó  által  okozott  személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 
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15.3.1. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége  alól,  ha  bizonyítja,  hogy  a  kárt  vagy  az  érintett  személyiségi  jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

15.4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

II. A szakmai tevékenységgel összefüggő adatkezelések

16. Ügyféladatok kezelése

16.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft. az  üzleti  tevékenységével  összefüggésben,
szerződések létesítése  és  teljesítése,  valamint  az ezekkel  összefüggő egyéb kötelezettségek
teljesítése  (szállítás/beszerzés  szervezése,  számlázás/számlafizetés,  panaszügyek  kezelése,
jótállási/szavatossági  igények intézése stb.)  céljából  a  vele  ügyfélkapcsolatban álló,  illetve
ilyen  kapcsolatot  létesíteni  kívánó  személyek  (jogi  személyek  esetén  az  azokat  képviselő
személyek) adatait kezeli. Tekintettel továbbá arra, hogy a  KNORR-BREMSE HUNGARIA
Kft.  a szerződései  teljesítése során szoros  együttműködésben dolgozik az  anyavállalatával,
illetve  a  testvérvállalataival,  így  az  ügyféladatok  kezelésébe  az  anyavállalata,  a  KNORR-
Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH DE-80809 München, Moosacher str. 80.) is
részt vesz. 

16.2. Adatkezelő megnevezése:  

16.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

16.2.2. KNORR-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

16.3. Az adatkezelés célja:  

16.3.1. Szerződések  létesítése  és  teljesítése,  valamint  az  ezekkel  összefüggő  egyéb
kötelezettségek  teljesítése  (szállítás/beszerzés  szervezése,  számlázás/számlafizetés,
panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.)

16.3.2. Az  ügyfelek  azonosítása  (jogi  személyek  képviselőinek  azonosítása),  Pmt.  6.§.  (1)
bekezdés szerinti átvilágítása.

16.4. Az   adatkezelés   jogalapja:  

16.4.1. Főbb jogszabályok: Ptk., Számviteli tv., Fttv., Grtv., Ektv, Pmt.

16.4.2. Az  érintett  hozzájárulása  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-vel  való
ügyfélkapcsolat  létesítési  szándék  kifejezésével,  illetve  szerződéskötéssel  ráutaló
magatartással valósul meg.

16.5. A kezelt   adatok   köre:   
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16.5.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-vel  ügyfélkapcsolatban  álló,  illetve  ilyen
kapcsolatot létesíteni kívánó személyek nyilvánosan elérhető cégadatai, (cégjegyzékben
felültetett  adatok:  cég  neve,  székhelye/telephelye,  tevékenységi  köre,  jegyzett  tőkéje,
képviselő  neve/anyja  neve/születési  ideje/lakcíme/adóazonosító  jele/megbízatásának
tartama,  könyvvizsgáló  és  felügyelő  bizottság  adatai,  ha  van  ilyen,  cég
adószáma/statisztikai  számjele/bankszámlaszáma/e-mail  címe;  tagok  adatai;  EV
nyilvántartásban:  név,  lakcím, telephely, adószám), illetve képviselői  adatok, egyéb az
ügyfél  által  hozzáférhetővé  tett  adatok  (képviselő  munkaköre,  telefonszáma,  e-mail
elérhetősége stb.), a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok. 

16.6. Az   adatkezelés   időtartama:   

16.6.1. Ügyfélkapcsolat  létesítése  esetén  az  ügyfélkapcsolat  fennállásának  tartama,
ügyfélkapcsolat létesítésének hiányában a tárgyalások meghiúsulásig. 

16.7. A kezelt adatok megtekintésére jogosult:   

16.7.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. 

16.7.2. A KNORR-Bremse  Systeme  für  Schienenfahrzeuge  GmbH jogosultsággal  rendelkező
munkavállalói.

16.8. Adattovábbítás  :  

16.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.
(Az  adatok  továbbítására  kizárólagosan  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.
jogosult.) Így különösen az adatkezelő a szerződései teljesítése során jogosult arra, hogy
a  szerződésből  eredő  kötelezettségeit  és  követeléseit  átruházza  akár  kapcsolt
vállalkozására, akár harmadik személyre. Az ilyen szerződés-átruházás alapján a kezelt
adatok is megfelelően átadásra kerülnek. 

16.9. Az   átadott   adatok köre:  

16.9.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-vel  ügyfélkapcsolatban  álló,  illetve  ilyen
kapcsolatot létesíteni kívánó személyek nyilvánosan elérhető cégadatai, (cégjegyzékben
felültetett  adatok:  cég  neve,  székhelye/telephelye,  tevékenységi  köre,  jegyzett  tőkéje,
képviselő  neve/anyja  neve/születési  ideje/lakcíme/adóazonosító  jele/megbízatásának
tartama,  könyvvizsgáló  és  felügyelő  bizottság  adatai,  ha  van  ilyen,  cég
adószáma/statisztikai  számjele/bankszámlaszáma/e-mail  címe;  tagok  adatai;  EV
nyilvántartásban:  név,  lakcím, telephely, adószám), illetve képviselői  adatok, egyéb az
ügyfél  által  hozzáférhetővé  tett  adatok  (képviselő  munkaköre,  telefonszáma,  e-mail
elérhetősége stb.), a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.  

16.10. Az   adattovábbítások   jogalapja:  

16.10.1. Főbb jogszabályok: Ptk., Számviteli tv., Fttv., Grtv., Ektv, Pmt.
16.10.2. Érintett hozzájárulása
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16.11. Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  rendelkező 2011.  évi
CXII. törvény 65. § (3) bek. szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az
adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolati viszonyban álló személyek adataira
vonatkozik.

17. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása

17.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft. a  saját  tulajdonú  és  a  közforgalom  számára
megnyitott  magánterületein,  –  vagyonvédelmi  vállalkozás  útján  –  a  vagyonvédelmi
szerződéseivel  érintett  Megbízói  magánterületeken,  közforgalom  számára  megnyitott
magánterületeken elektronikus megfigyelő és kép-, hang- vagy kép- és hangrögzítő rendszert
üzemeltet, alkalmaz. 

17.2. Adatkezelő megnevezése:  

17.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

17.2.2. Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. (továbbiakban: Securitas Kft.)

17.3. Az adatkezelés célja:  

17.3.1. Az emberi élet, a testi épség, személyes szabadság, valamint a vagyoni tulajdon védelme
érdekében  a  jogsértések  megelőzése,  észlelése,  az  elkövető  tettenérése,  valamint  a
jogsértések bizonyítása. 

17.3.2. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  magán-,  illetve szerződés alapján a Securitas
Kft. őrzési területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése,
az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének felderítése és dokumentálása.

17.3.3. A bekövetkező rendkívüli  események,  munkahelyi  és  egyéb balesetek során  történtek
utólagos  vizsgálatának,  illetőleg  a  hatósági  jogkörrel  felruházott  szervezetek
tevékenységének elősegítése.

17.4. Az   adatkezelés   jogalapja:  

17.4.1. A személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység  szabályairól
rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §. 

17.4.2. Az  érintett  hozzájárulása  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magán-,  illetve  a
Securitas Kft. őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, melynek során
a hozzájárulás ráutaló magatartással valósul meg.

17.5. A kezelt   adatok   köre:   

17.5.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  magán-,  illetve  a  Securitas  Kft.  őrzési
tevékenységével  érintett  területére  belépő  személyeknek  a  rögzített  képfelvételeken
látszódó arcképmása, hangja és egyéb személyes azonosítást lehetővé tévő testi jellemzői.

17.6. Az   adatkezelés   időtartama:   
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17.6.1. Felhasználás hiányában három munkanap.

17.7. Az   eszközök   telepítése:  

17.7.1. A  megfigyelőeszközök  elhelyezését,  a  megfigyelt  területet,  az  eszközök  típusát  és
technikai paramétereit,  a rögzítés körülményeit a vagyonvédelemmel érintett  objektum
Elektronikus  Megfigyelőeszköz  Telepítési  Napló  tartalmazza,  melynek  mindenkor
hatályos verziója a jelen Szabályzat mellékletét képezi. 

17.8. A   kamerák   valós időben történő képeinek megtekintésére jogosult:   

17.8.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói.

17.8.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói,

17.9. A   kamerák   által rögzített felvételek megtekintésére jogosult:   

17.9.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói., 

17.9.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói.

17.10. A   kamerák   által felvett információt adathordozóra rögzíteni jogosult:   

17.10.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

17.11. Adattovábbítás  :  

17.11.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.
(Az  adatok  továbbítására  kizárólagosan  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.
jogosult.)

17.12. Az   átadott   adatok köre:  

17.12.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft. magán-,  illetve  a  Securitas  Kft.  őrzési
tevékenységével  érintett  területére  belépő  személyeknek  a  rögzített  képfelvételeken
látszódó  arcképmása,  hangja  és  egyéb  személyes  azonosítást  lehetővé  tévő  testi
jellemzői.

17.13. Az   adattovábbítások   jogalapja:  

17.13.1. a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése.

17.13.2. a Szmt. 31. §. (6) bekezdése.
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18. Elektronikus beléptetőrendszer alkalmazása

18.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  a  saját  tulajdonú  magánterületein  –  külső
vállalkozások útján – a  vagyonvédelmi szerződéseivel  érintett  Megbízói  magánterületeken,
ahová  csak  arra  jogosultak  léphetnek  be,  illetőleg  tartózkodhatnak  ott,  elektronikus
beléptetőrendszert üzemeltet, alkalmaz. 

18.2. Adatkezelő megnevezése:  

18.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

18.2.2. Securitas Kft.

18.3. Az adatkezelés célja:  

18.3.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft. magánterületére  történő  illetéktelen  belépés
megakadályozása és a bent tartózkodás megelőzése. 

18.3.2. A  Megbízó –  fennálló  vagyonvédelmi  szerződésben  megjelölt  –  magánterület
használatára vonatkozó rendelkezése szerinti illetéktelen belépés megakadályozása és a
bent tartózkodás megelőzése.

18.4. Az adatkezelés jogalapja:  

18.4.1. A személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység  szabályairól
rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §.

18.4.2. Az  érintett  hozzájárulása  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magán-,  illetve  a
Securitas Kft. őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, melynek során
a hozzájárulás ráutaló magatartással valósul meg 

18.5. A kezelt adatok köre:   

18.5.1. A be- és kilépő neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési
ideje  és  helye,  anyja  neve,  aláírása,  a  belépésre  jogosító  engedély  száma,  a
rendszerazonosító száma, a be- és kilépés dátuma és időpontja.

18.6. Az adatkezelés időtartama:   

18.6.1. A belépésre  jogosultaknak  az  elektronikus  beléptető  rendszer  működtetéséhez  kezelt
azonosító adatait

18.6.1.1. rendszeres  belépés  esetén  a  belépésre  való  jogosultság  megszűnésekor
haladéktalanul,

18.6.1.2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.
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18.6.2. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés
időpontja)

18.6.2.1. rendszeres  belépés  esetén  a  belépésre  való  jogosultság  megszűnésekor,  de
legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,

18.6.2.2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.

18.7. Az eszközök telepítése:  

18.7.1. A megfigyelőeszközök  elhelyezését,  az  eszközök  típusát  és  technikai  paramétereit,  a
rögzítés  körülményeit  a  vagyonvédelemmel  érintett  objektum  Elektronikus
Megfigyelőeszköz Telepítési Napló tartalmazza.

18.8. A belépési adatok valós időben történő adatainak megtekintésére jogosult:   

18.8.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói.

18.8.2. az elektronikus beléptetőrendszer üzemeltetését ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő
munkavállalói,

18.9. A beléptetőrendszer által rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

18.9.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói. 

18.9.2. az elektronikus beléptetőrendszer üzemeltetését az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas
Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói,

18.10. A beléptetőrendszer által tárolt információt adathordozóra rögzíteni jogosult:   

18.10.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói.

18.11. Adattovábbítás:  

18.11.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

18.12. Az átadott adatok köre:  

18.12.1. A be- és kilépő neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési
ideje  és  helye,  anyja  neve,  aláírása,  a  belépésre  jogosító  engedély  száma,  a
rendszerazonosító száma, a be- és kilépés dátuma és időpontja.

18.13. Az adattovábbítások jogalapja:  
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18.13.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,

18.13.2. a Szmt. 32. §. (4) bekezdése.

19. Manuális (élőerős) be- és kiléptetési protokoll

19.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. a saját tulajdonú magánterületein, - vagyonvédelmi
vállalkozás útján - a vagyonvédelmi szerződéseivel érintett Megbízói magánterületeken, ahová
csak arra jogosultak léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott, manuális beléptetési protokollt
működtet a személy- és gépjárműforgalom, illetőleg a csomag és szállítmányok ellenőrzése
céljából.  A manuális  beléptető protokoll  alkalmazása során a  kezelt  adatok elektronikusan
rögzítésre kerülnek.  

19.2. Adatkezelő megnevezése:  

19.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

19.2.2. Securitas Kft.

19.3. Az adatkezelés célja:  

19.3.1. A KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magánterületére  történő  illetéktelen  belépés
megakadályozása és a bent  tartózkodás megelőzése,  a területen jogszerűen tartózkodó
személyek életének, testi épségének védelme, a jogsértések megelőzése és bizonyítása, a
kialakuló veszélyhelyzetek eredményes kezelése.

19.3.2. A  Megbízóval  fennálló  vagyonvédelmi  szerződésben  megjelölt,  a  magánterület
használatára vonatkozó rendelkezése szerinti illetéktelen belépés megakadályozása és a
bent tartózkodás megelőzése, a területen jogszerűen tartózkodó személyek életének, testi
épségének  védelme,  a  jogsértések  megelőzése  és  bizonyítása,  a  kialakuló
veszélyhelyzetek eredményes kezelése.

19.3.3. A 18.3.1 és a 18.3.2. pontokban leírt területre belépő vagy onnan kilépő személy által
birtokolt vagy felügyelt csomag tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak 

19.3.3.1. az előzetes ellenőrzése a tulajdonos által  meghatározott kritériumok alapján (pl.
fegyver,  lőszer,  veszélyes-,  illetve  robbanóanyag,  a  biztonságra  különösen
veszélyes  eszközök  bevitelének  tilalma,  adathordozók,  hang-  és  képrögzítő
eszközök, stb.)

19.3.3.2. az  ellenőrzése  a  tulajdonos  által  meghatározott  kritériumok  alapján  (pl.
bűncselekmény vagy szabálysértés megelőzése, magántulajdon védelme, szállítási
feltételek betartása, ipari kémkedés, stb.) 

19.4. Az adatkezelés jogalapja:  

19.4.1. a  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység  szabályairól
rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § és a 28. § (1) bek. a) pontja
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19.4.2. az  érintett  hozzájárulása  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magán-,  illetve  a
Securitas Kft. őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, melynek során
a hozzájárulás ráutaló magatartással valósul meg (a belépési protokoll elfogadásával).

19.5. A kezelt adatok köre:   

19.5.1. a be- és kilépő neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési ideje
és helye, anyja neve, aláírása, a belépésre jogosító engedély száma, a rendszerazonosító
száma, a be- és kilépés dátuma és időpontja, a belépés oka, a belépéssel érintett szervezet
vagy személy megnevezése

19.5.2. gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, színe, forgalmi engedély száma, menet- és szállítási
okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója.

19.6. Az adatkezelés időtartama:   

19.6.1. A be- és kilépésre jogosultaknak a rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait

19.6.1.1. rendszeres  belépés  esetén  a  belépésre  való  jogosultság  megszűnésekor
haladéktalanul,

19.6.1.2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.

19.6.2. A manuális  beléptető  rendszer  működtetése  során  keletkezett  adatokat  (pl.  a  belépés
időpontja)

19.6.2.1. rendszeres  belépés  esetén  a  belépésre  való  jogosultság  megszűnésekor,  de
legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,

19.6.2.2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.

19.7. A be- és kiléptetési protokoll szerint rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

19.7.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói.

19.7.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói.

19.8. Adattovábbítás:  

19.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

19.8.2. Az adatok továbbítására kizárólagosan a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosult.

19.9. Az átadott adatok köre:  
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19.9.1. A be- és kilépő neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési ideje
és helye, anyja neve, aláírása, a belépésre jogosító engedély száma, a rendszerazonosító
száma, a be- és kilépés dátuma és időpontja, a belépés oka, a belépéssel érintett szervezet
vagy személy megnevezése,

19.9.2. gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, színe, forgalmi engedély száma, menet és szállítási
okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója. 

19.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

19.10.1. a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése

19.10.2. a Szmt. 32.. § (4) bekezdése.

20. Kulcskezelési eljárások

20.1. A KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  a  vagyonvédelmi  szolgáltató  útján  biztosítja  a
különböző,  munkahelyi  jogviszonyból  eredő,  bérlői  és  ügyfélkulcsok  ki-  és  visszavételét,
kezelését.  Annak ellenére is szabályozni kívánja az ezzel  kapcsolatos gyakorlatot,  hogy az
ilyen jellegű tevékenység során kezelt  személyes adatok kezelését  nem kell  bejelenteni  az
Adatvédelmi Nyilvántartásba.

20.2. Adatkezelő megnevezése:  

20.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

20.2.2. Securitas Kft.

20.3. Az adatkezelés célja:  

20.3.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. vonatkozásában, a munkaviszonyból eredő és a
munkahelyi  kötelezettségekhez  tartozó,  tulajdonosi  szabályzat  szerinti  kulcskezelési
gyakorlat biztosítása. 

20.3.2. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. szerződéses ügyfelei részére a veszélyhelyzeti
kulcsok szabályszerű kezelésének és tárolásának biztosítása.

20.3.3. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. magánterületeinek ideiglenes bérbeadása során
szükséges kulcsok kezelésének és a felhasználás nyomon követhetőségének biztosítása. 

20.3.4. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.-vel szerződéses jogviszony szerinti szolgáltatói,
kivitelezői  tevékenység ellátásához szükséges kulcsok kiadásának,  felhasználásának és
tárolásának biztosítása.   

20.3.5. A  Megbízóval  fennálló  vagyonvédelmi  szerződésben  meghatározott,  a  tulajdonosi
szabályok szerinti kulcskezelési gyakorlat biztosítása.  

20.4. Az adatkezelés jogalapja:  
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20.4.1. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. §.-a. 

20.4.2. Az  érintett  hozzájárulása,  amely  a  kulcsfelvételi  nyomtatvány  adatainak  kitöltésével
illetőleg megadásával, az érintett aláírásával valósul meg.

20.5. A kezelt adatok köre:   

20.5.1. A kulcskezelés során a felvétellel,  illetve leadással  érintett  neve,  munkahelyi/személyi
azonosítója, aláírása, a felvételre jogosító engedély/személy megnevezése, a ki- és leadás
dátuma és időpontja, a felvétel oka, a kulcskezelés tényéről értesítendő szervezet vagy
személy megnevezése.

20.6. Az adatkezelés időtartama:   

20.6.1. A kulcsfelvételre jogosultak azonosító adatait:

20.6.1.1. a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  saját  területein folytatott  kulcskezelések
esetében 6 hónap.

20.6.1.2. vagyonvédelmi  szolgáltatás  során,  a  Megbízóval  fennálló  vagyonvédelmi
szerződésben meghatározott 6 hónap.

20.7. A kulcskezelés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

20.7.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

20.7.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói.

20.8. Adattovábbítás:  

20.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

20.8.2. Az adatok továbbítására kizárólagosan a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosult.

20.9. Az átadott adatok köre:  

20.9.1. A kulcskezelés során a felvétellel, illetve leadással érintett neve, munkahelyi azonosítója,
aláírása, a felvételre jogosító engedély megnevezése, a ki- és leadás dátuma és időpontja,
a felvétel oka, a kulcskezelés tényéről értesítendő szervezet vagy személy megnevezése.

20.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

20.10.1. a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése

20.11. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi 
CXII. törvény 65. § (3) bek. szerint nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az 
adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, illetve ügyfélkapcsolati viszonyban 
álló személyek adataira vonatkozik.
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21. Jármű, csomag és ruházat ellenőrzése

21.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  a  saját  tulajdonú  magánterületein,  illetőleg  -
vagyonvédelmi  vállalkozás  útján  -  a  vagyonvédelmi  szerződéseivel  érintett  Megbízói
magánterületeken,  ahová  csak  arra  jogosultak  léphetnek  be,  illetőleg  tartózkodhatnak  ott,
beléptetési  protokollt  működtet  a  személy-  és  gépjárműforgalom,  illetőleg  a  csomag  és
szállítmányok ellenőrzése céljából. 

21.2. Adatkezelő megnevezése:  

21.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

21.2.2. Securitas Kft.

21.3. Az adatkezelés célja:  

21.3.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  a  saját  tulajdonú magánterületeire,  illetőleg –
vagyonvédelmi vállalkozás útján – a  vagyonvédelmi  szerződéseivel  érintett,  Megbízói
tulajdonban  magánterületeire  belépő  vagy  onnan  kilépő  személy  által  birtokolt,  vagy
felügyelt csomag tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak 

21.3.1.1. az előzetes ellenőrzése a tulajdonos által  meghatározott kritériumok alapján (pl.
fegyver,  lőszer,  veszélyes-,  illetve  robbanóanyag,  a  biztonságra  különösen
veszélyes  eszközök  bevitelének  tilalma,  adathordozók,  hang-  és  képrögzítő
eszközök, stb.)

21.3.1.2. az  ellenőrzése  a  tulajdonos  által  meghatározott  kritériumok  alapján  (pl.
bűncselekmény vagy szabálysértés megelőzése, magántulajdon védelme, szállítási
feltételek betartása, belső információbiztonság, stb.) 

21.4. Az adatkezelés jogalapja:  

21.4.1. A személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység  szabályairól
rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § és a 28. § (1) bek. a) pontja,

21.4.2. a 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdése, a 10. § (1), (3) bekezdése és a 11. § (1), (2)
bekezdése,

21.4.3. az  érintett  hozzájárulása  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magán-,  illetve  a
Securitas Kft. őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, melynek során
a hozzájárulás ráutaló magatartással valósul meg (a belépési protokoll elfogadásával).

21.5. A kezelt adatok köre:   

21.5.1. Az érintett személy neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési
ideje és helye, anyja neve, aláírása, a belépésre jogosító engedély száma, az intézkedésről
készült  jegyzőkönyv száma,  az  intézkedés dátuma,  időpontja  és  oka,  az  intézkedéssel
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érintett  szervezet  és/vagy  személy  megnevezése,  az  alkalmazott  technikai  eszköz
megnevezése, azonosítója,

21.5.2. gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, színe, forgalmi engedély száma, menet- és szállítási
okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója.

21.6. Az adatkezelés időtartama:   

21.6.1. Az érintettek személyes adatait 

21.6.1.1. rendszeres  belépés  esetén  a  belépésre  való  jogosultság  megszűnésekor
haladéktalanul,

21.6.1.2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.

21.6.2. A beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. az intézkedés időpontja)

21.6.2.1. rendszeres  belépés  esetén  a  belépésre  való  jogosultság  megszűnésekor,  de
legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,

21.6.2.2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.

21.7. Az intézkedés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

21.7.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói. 

21.7.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói.

21.8. Adattovábbítás:  

21.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

21.8.2. Az adatok továbbítására kizárólagosan a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosult.

21.9. Az átadott adatok köre:  

21.9.1. Az érintett személy neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési
ideje és helye, anyja neve, aláírása, a belépésre jogosító engedély száma, az intézkedésről
készült  jegyzőkönyv száma,  az  intézkedés dátuma,  időpontja  és  oka,  az  intézkedéssel
érintett  szervezet  és/vagy  személy  megnevezése,  az  alkalmazott  technikai  eszköz
megnevezése, azonosítója,

21.9.2. gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, színe, forgalmi engedély száma, menet- és szállítási
okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója

21.10. Az adattovábbítások jogalapja:  
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21.10.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,

21.10.2. a vagyonvédelmi szerződésben szereplő Megbízói felhatalmazás.

22. Bűncselekmény,  szabálysértés  elkövetésekor,  munkahelyi  szabályok  megsértésekor, illetőleg  a
kényszerítő intézkedések és eszközök alkalmazását követő jegyzőkönyvek kitöltése

22.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  a  saját  tulajdonú  magánterületein,  a  közforgalom
számára  megnyitott  magánterületein,  illetőleg  -  vagyonvédelmi  vállalkozás  útján  -  a
vagyonvédelmi  szerződéseivel  érintett  Megbízói  magánterületeken,  a  közforgalom számára
megnyitott  magánterületeken  vagyonvédelmi  tevékenységet  végez  a  bűncselekmények,
szabálysértések,  valamint  Megbízói  felhatalmazás  alapján  a  munkaviszonyból  fakadó
szabályszegések megelőzése, felderítése és megszakítása érdekében.

22.1.1. E tevékenységének eredményes ellátása miatt a vagyonvédelmi szolgáltató a szükséges
mértékű kényszerítő intézkedések és eszközök alkalmazására jogosult.

22.2. Adatkezelő megnevezése:  

22.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

22.2.2. Securitas Kft.

22.3. Az adatkezelés célja:  

22.3.1. Az emberi élet, a testi épség, személyes szabadság, valamint a vagyoni tulajdon védelme
érdekében az észlelt jogsértések bizonyítása, utólagos vizsgálatának, illetőleg a hatósági
jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.

22.3.2. A  munkaviszonyból,  szerződéses  jogviszonyból  fakadó  szabályszegések  bizonyítása,
utólagos vizsgálata érdekében.

22.4. Az adatkezelés jogalapja:  

22.4.1. Az érintett hozzájárulása az adott jegyzőkönyv felvételekor az adatai megadásával

22.4.2. Munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 8.§. (1),
bekezdése, 9-11 §. 

22.5. A kezelt adatok köre:   

22.5.1. Az érintett személy neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési
ideje és helye, anyja neve, aláírása, a belépésre jogosító engedély száma, az intézkedésről
készült  jegyzőkönyv száma,  az  intézkedés dátuma,  időpontja  és  oka,  az  intézkedéssel
érintett  szervezet  megnevezése,  a  szervezet  nevében  eljáró  személy  neve,  azonosító
száma,  az  alkalmazott  intézkedés,  illetve  eszköz  megnevezése,  az  esetleges  sérülés
mértéke,
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22.5.2. az intézkedéssel érintett gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, színe, forgalmi engedély
száma, menet- és szállítási okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója.

22.6. Az adatkezelés időtartama:   

22.6.1. Az alábbi jogszabályokban meghatározott elévülési idő lejártáig, azaz 

22.6.1.1. a 2012. évi C. törvény 26.§ (1) bekezdésében foglalt generális elévülési szabály
figyelembe vételével, a büntetési tétel felső határáig, de legalább 5 évig

22.6.1.2. a 2013. évi V. törvény 6:22 § (1) bekezdés alapján 5 évig.

22.7. Az intézkedés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

22.7.1. a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói. 

22.7.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói,

22.8. Adattovábbítás:  

22.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

22.8.2. Az adatok továbbítására kizárólagosan a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosult.

22.9. Az átadott adatok köre:  

22.9.1. Az érintett személy neve, személyazonosító okmány száma, ennek hiányában a születési
ideje és helye, anyja neve, aláírása, a belépésre jogosító engedély száma, az intézkedésről
készült  jegyzőkönyv száma,  az  intézkedés dátuma,  időpontja  és  oka,  az  intézkedéssel
érintett  szervezet  megnevezése,  a  szervezet  nevében  eljáró  személy  neve,  azonosító
száma,  az  alkalmazott  intézkedés,  illetve  eszköz  megnevezése,  az  esetleges  sérülés
mértéke,

22.9.2. az intézkedéssel érintett gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, színe, forgalmi engedély
száma, menet- és szállítási okmány száma, szállítmány megnevezése, egyedi azonosítója.

22.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

22.10.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,

22.10.2. a 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdése, a 10. § (1), (3) bekezdése és a 11. § (1), (2)
bekezdése.

23. Alkoholos állapot ellenőrzése
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23.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  a  biztonságos  munkavégzés  feltételeiről  szóló
Munkavédelmi törvény előírásainak érvényre juttatása érdekében részt vesz a munkavállalók
alkoholos állapotának ellenőrzésében. 

23.2. Adatkezelő megnevezése:  

23.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

23.3. Az adatkezelés célja:  

23.3.1. A munkaviszonyból  eredő  és  a  munkahelyi  kötelezettségekhez  tartozó  munkaképes
állapot ellenőrzésének, illetve a Munkavédelmi törvény által a munkáltatók részére előírt
biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek meglétének bizonyítása.

23.3.2. Az  ellenőrzést követő esetleges munkáltatói  jogkövetkezmények és  eljárások utólagos
bizonyításának elősegítése.  

23.4. Az adatkezelés jogalapja:  

23.4.1. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. §,

23.4.2. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 52. §.,

23.4.3. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 212. § (3) bekezdés és a 264. § (2)
bekezdés,

23.5. A kezelt adatok köre:   

23.5.1. Érintett  neve,  munkahelyi  azonosítója,  aláírása,  az  ellenőrzés  helyszíne,  dátuma  és
időpontja, az intézkedés oka, a további intézkedések megtételére jogosult szervezet vagy
személy megnevezése, az ellenőrzés eredménye

23.6. Az adatkezelés időtartama:   

23.6.1. A vizsgálattal érintettek személyazonosító adatai kezelésének időtartama:

23.6.1.1. felhasználás nélkül 15 munkanap,

23.6.1.2. felhasználás esetén a munkáltatói jogkövetkezmény jogerőre emelkedéséig.

23.7. Az ellenőrzés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

23.7.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői  munkakört  betöltő
munkavállalók, valamint a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói.

23.7.2.  az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói,
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23.8. Adattovábbítás:  

23.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

23.9. Az átadott adatok köre:  

23.9.1. Érintett  neve,  munkahelyi  azonosítója,  aláírása,  az  ellenőrzés  helyszíne,  dátuma  és
időpontja, az intézkedés oka, a további intézkedések megtételére jogosult szervezet vagy
személy megnevezése, az ellenőrzés eredménye.

23.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

23.10.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,

23.10.2. a 2012. évi I. tv. 78. § (2) bekezdés.

24. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés

24.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. saját, illetőleg – vagyonvédelmi vállalkozás útján – a
vagyonvédelmi szolgáltatásával érintett területein gondoskodik a talált tárgyakkal kapcsolatos
törvényi  előírások  maradéktalan  betartásáról.  A  magántulajdonát  képező  teljes  területén
feltalált tárgyakra vonatkozó üzemeltetői kötelezettségeket a Securitas Kft.-re ruházza át.

24.2. Adatkezelő megnevezése:  

24.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

24.2.2. Securitas Kft.

24.3. Az adatkezelés célja:  

24.3.1. A  szolgáltatási  területen  feltalált,  ismeretlen  tulajdonú  vagyontárgyak,  okmányok
mielőbbi  biztonságba helyezése és a törvényi határidőn belüli  megőrzése a tulajdonos
kilétének megállapításáig.

24.3.2. A talált  tárgyak törvényi határidő elérése előtti  átadása a jogszabályban meghatározott
személy vagy szervezet részére.  

24.4. Az adatkezelés jogalapja:  

24.4.1. Találással megvalósuló tulajdonszerzést szabályozó a Ptk. 5:55. § (1) és a Ptk. 5:59 § (2);
(3); és (4) bekezdés bekezdései.

24.4.2. Az érintett hozzájárulása a jegyzőkönyv aláírásával valósul meg. 

24.5. A kezelt adatok köre:   

24.5.1. Érintett neve, aláírása, a találás helye, dátuma és időpontja, a talált tárgy tulajdonjogával
kapcsolatos igényéről szóló nyilatkozat,
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24.5.2. a talált tárgyat átvevő vagyonőr neve, szolgálati azonosítója, aláírása.

24.6. Az adatkezelés időtartama:   

24.6.1. A talált tárggyal kapcsolatos eljárás során kezelt azonosító adatait

24.6.1.1. a magánterületen történő találás esetén maximum 8 napig,

24.6.1.2. a közforgalom számára megnyitott területen történő találás esetén:

24.6.1.2.1. megőrzési lehetőség esetén maximum 3 hónapig,

24.6.1.2.2. megőrzési lehetőség hiányában maximum 8 napig.

24.7. A rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

24.7.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

24.7.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói.

24.8. Adattovábbítás:  

24.8.1. A 23.6.1.1 és a 24.6.1.2.2. pontok esetében a területileg illetékes jegyző részére,

24.8.2. a  23.6.1.2.1.  pont  esetében  a  közforgalom  számára  megnyitott  terület  üzemeltetője
részére.

24.9. Az átadott adatok köre:  

24.9.1. Érintett neve, aláírása, a találás helye, dátuma és időpontja, a talált tárgy tulajdonjogával
kapcsolatos igényéről szóló nyilatkozat,

24.9.2. a talált tárgyat átvevő vagyonőr neve, szolgálati azonosítója, aláírása.

24.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

24.10.1. A Ptk. 5:55. § (1) bekezdés,

24.10.2. a Ptk. 5:59 § (2); (3); és (4) bekezdés.

25. Munkahelyi és egyéb balesetek

25.1. A KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  saját,  illetőleg  a  vagyonvédelmi  szolgáltatásával
érintett  területein  közreműködik  a  bekövetkezett  munkahelyi,  illetve  egyéb  balesetek
következményeinek kezelésében. Ez irányú tevékenységét a Securitas Kft. útján gyakorolja,
aki  a  Megbízó  jogátruházásának  mértékében  közreműködik  a  bekövetkezett  munkahelyi
balesetek  körülményeinek  dokumentálásában,  illetve  a  történteket  rögzítő  baleseti
jegyzőkönyv elkészítésében. 
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25.2. Adatkezelő megnevezése:  

25.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

25.2.2. Securitas Kft.

25.3. Az adatkezelés célja:  

25.3.1. A  munkaviszonyból eredő  és  a  munkahelyi  kötelezettségekhez  tartozó  munkaképes
állapot,  illetve a Munkavédelmi törvény által a munkáltatók részére előírt  biztonságos
munkavégzéshez szükséges feltételek meglétének bizonyítása.

25.3.2. Az üzemeltető a közönség számára megnyitott magánterületekre vonatkozó általános élet,
testi  épség  megóvására  terjedő  felelősségével  kapcsolatos  jogkövetkezmények  és
eljárások utólagos bizonyításának elősegítése.  

25.3.3. Az  épülethez  tartozó  járdaszakaszok  síkosság-mentesítésével  kapcsolatos
jogkövetkezmények és eljárások utólagos bizonyításának elősegítése.  

25.3.4. Az  esemény  következtében  kialakuló  jogkövetkezmények  és  eljárások  utólagos
bizonyításának elősegítése.  

25.4. Az adatkezelés jogalapja:  

25.4.1. a munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet 

25.4.2. Az  érintett  hozzájárulása a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magán-,  illetve  a
Securitas Kft. őrzési tevékenységével érintett területére történő belépéssel, melynek során
a hozzájárulás ráutaló magatartással, illetőleg a felvett jegyzőkönyv saját kezű aláírásával
valósul meg. 

25.5. A kezelt adatok köre:   

25.5.1. érintett neve, születési dátuma, időpontja és helye, anyja neve, munkahelyi  azonosítója,
lakcíme, telefonos elérhetősége, aláírása, a baleset helyszíne, dátuma és időpontja, a rövid
történeti  tényállás,  szemtanúk neve, címe, a további  intézkedések megtételére jogosult
szervezet  vagy személy megnevezése,  a bekövetkezett  sérülés  vagy kár  megnevezése,
munkavállaló esetében Taj szám, FEOR szám.

25.6. Az adatkezelés időtartama:   

25.6.1. A 2013. évi V. törvény 6:22 § (1) bekezdés alapján 5 évig.

25.7. A rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

25.7.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-nél  termelés  támogató  és  létesítmény
üzemeltetési  vezetői,  valamint  létesítmény-üzemeltetési  vezetői,  munkabiztonsági
koordinátori,  EHS  vezetői,  a  munkabiztonsági  koordinátori,  HR  vezetői  és  HR
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munkatársi  munkakört  betöltő munkavállalók,  valamint  a  KNORR-BREMSE
HUNGARIA Kft. ügyvezető igazgatói. 

25.7.2. az élőerős őrszolgálatot ellátó Securitas Kft. szolgálatot teljesítő munkavállalói.

25.8. Adattovábbítás:  

25.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

25.8.2. Az adatok továbbítására kizárólagosan a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosult.

25.9. Az átadott adatok köre:  

25.9.1. Érintett neve, munkahelyi azonosítója, lakcíme, telefonos elérhetősége, aláírása, a baleset
helyszíne,  dátuma  és  időpontja,  a  rövid  történeti  tényállás,  szemtanúk  neve,  címe,  a
további  intézkedések  megtételére  jogosult  szervezet  vagy  személy  megnevezése,  a
bekövetkezett  sérülés vagy kár megnevezése,  munkavállaló esetében Taj  szám, FEOR
szám

25.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

25.10.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,
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III. A szervezeti működéséhez kapcsolódó adatkezelések

26. Új munkaerő felvétele, álláshirdetés

26.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  betöltetlen  állásaira  történő  jelentkezés  3  módon
valósul meg:

26.1.1. személyes jelentkezés útján,

26.1.2. postai vagy elektronikus úton (e-mail) történő jelentkezéssel,

26.1.3. KNORR-BREMSE karrierportálon történő jelentkezéssel/regisztrációval

26.1.4. internetes álláskereső portál felületén – álláshirdetésre – történő jelentkezéssel.

26.2. Adatkezelő megnevezése:  

26.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

26.3. Adatfeldolgozó megnevezése:   

26.3.1. Nexum Hungária Kft.   

26.4. Az adatkezelés célja:  

26.4.1. A  betöltetlen  munkakörök  mielőbbi,  a  lehető  legalkalmasabb  munkavállalóval  való
betöltése. 

26.4.2. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. személyzeti politikáját segítő, szakmai adatbázis
felállítása.  

26.5. Az adatkezelés jogalapja:  

26.5.1. Az érintett hozzájárulása a

26.5.1.1. A 26.1.1. pont esetében az Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával,

26.5.1.2. a 26.1.2 pont  esetében  elsődlegesen  a  jelentkezést  tartalmazó  postai  vagy
elektronikus  küldemény  feladásával,  másodlagosan  egy  esetleges  személyes
elbeszélgetésen az Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, 

26.5.1.3. a 26.1.3. pont esetében elsődlegesen a karrierportál felületén megjelenő hirdetésnél
található  űrlap  kitöltésével  és  elküldésével,  továbbá  a  jelen  szabályzat
elektronikusan  megjelenő  verziójának  elolvasásával  és  elfogadásával,
másodlagosan  egy  személyes  elbeszélgetésen  történő  megjelenéssel  és  az
Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával.
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26.5.1.4. a 26.1.4. pont  esetében  elsődlegesen  az  internetes  álláskereső  portál  felületén
megjelenő hirdetésnél  található űrlap kitöltésével  és  elküldésével,  másodlagosan
egy személyes elbeszélgetésen történő megjelenéssel és az Adatkezelési nyilatkozat
kitöltésével és aláírásával.

26.6. A kezelt adatok köre:   

26.6.1. A jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmány száma,
lakcíme,  tartózkodási  helye,  arcát  és  egyéb,  azonosításra  alkalmas  testi  tulajdonságát
rögzítő képmás,  aláírása,  telefonos  és  elektronikus elérhetősége,  szakmai  végzettséget
bizonyító  okmány  száma,  szakmai  tevékenység  ellátására  jogosító  igazolvány  száma,
adószám, TAJ szám, banki számlaszám, a szakmai egészségügyi alkalmasságát igazoló
okirat száma, az általa megadott, amit az érintett közölni kíván, illetve csatol.

26.6.2. A 26.1.3.  pont  szerint  karrierportál  működtetése  során  rögzítésre  kerülnek  az  állásra
jelentkezők  számítógépének  azon  adatai,  melyek  a  szolgáltatás  igénybe  vétele  során
generálódnak és  melyeket  az  adatkezelő rendszer  a  technikai  folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az állásra
jelentkező külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan  naplózza.  Ezen  adatok  az  állásra  jelentkező  személyes  adataival  –  a
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz
kizárólag  az  Adatkezelő  és  az  Adatfeldolgozó fér  hozzá.  A karrieroldal  látogatottsági
adatai a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kerül mérésre, mely szolgáltatás
egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A továbbított adatok az érintett
azonosítására  nem  alkalmasak.  A Google  adatvédelmi  elveiről  bővebb  információ  itt
olvasható: www.google.hu/policies/privacy/ads/.

26.7. Az adatkezelés időtartama:   

26.7.1. A jelentkezők adatait az adatkezelő az alábbi időtartamban kezeli:

26.7.1.1. munkaviszony létesítése esetén a 27.6. pont szerint

26.7.1.2. munkaviszony létesítése nélkül adatkezelési nyilatkozat hiányában 3 munkanapig,
aláírt adatkezelési nyilatkozat esetén az abban foglaltak szerint, vagy az álláskereső
portál adatkezelési szabályzata szerint, 

26.7.1.3. munkaviszony  létesítése  nélkül  3  évig,  ha  a  betöltendő  munkakör  egyedi
képzettséget és gyakorlatot kíván, és a jelentkező az adatkezeléshez hozzájárul. 

26.8. A tárolt adatok megtekintésére jogosult:   

26.8.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  és  az  Adatfeldolgozó  HR  vezetői  és  HR
munkatársi munkaköröket betöltő munkavállalói.

26.8.2. Exact Solutions Kft. munkavállalói.

26.9. Adattovábbítás:  
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26.9.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

26.10. Az átadott adatok köre:  

26.10.1. A jelentkező neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosító okmány
száma,  lakcíme,  tartózkodási  helye,  arcát  és  egyéb,  azonosításra  alkalmas  testi
tulajdonságát rögzítő képmás, aláírása, telefonos és elektronikus elérhetősége, szakmai
végzettséget  bizonyító  okmány  száma,  szakmai  tevékenység  ellátására  jogosító
igazolvány  száma,  adószám,  TAJ  szám,  banki  számlaszám,  a  szakmai  egészségügyi
alkalmasságát igazoló okirat száma, az általa megadott, amit az érintett közölni kíván,
illetve csatol. 

26.11. Az adattovábbítások jogalapja:  

26.11.1. az érintett adattovábbításra vonatkozó kifejezett kérése.

27. Munkaviszony (egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony) létesítése esetén az ezen jogviszonyból
eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében megvalósuló adatkezelés

27.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  a  vonatkozó jogszabályok felhatalmazása  alapján,
illetve  azoknak  megfelelően  kezeli  a  munkavállalók  (ideértve  az  egyéb  foglalkoztatásra
irányuló  jogviszonyban  levő  személyek,  mint  pl.  kölcsönzött  munkavállalók,
iskolaszövetkezet  tagjai  stb.–  továbbiakban  együttesen:  munkavállalók)  illetve  a  volt
munkavállalók személyes adatait. 

Az  adatkezelés  során  a  Munkáltató  a  jóhiszeműség  és  a  tisztesség  követelményeinek
megfelelően,  az érintettekkel  együttműködve jár  el.  A Munkáltató az  adatkezelői  jogait  és
kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja, teljesíti. Joggal való visszaélésnek
minősül  különösen,  ha  az  mások  jogos  érdekének  csorbítására,  érdekérvényesítési
lehetőségének korlátozására,  zaklatására,  véleménynyilvánításának elfojtására  irányul,  vagy
erre vezet.

A Munkáltató biztosítja,  hogy a munkaszerződéssel foglalkoztatott,  a munkaerő-kölcsönzés
keretében foglalkoztatott,  az iskolaszövetkezeti  megbízás keretében foglalkoztatott,  továbbá
egy foglalkoztatásra irányuló szerződéssel foglalkoztatott személyek adatai esetében az egyes
foglalkoztatási  jogviszony  típusok  felismerhetők  legyenek,  és  amennyiben  szükséges,  az
adatok elkülönülten kerüljenek kezelésre, mindazonáltal a jelen fejezetben foglalt adatkezelési
szabályok minden foglalkoztatási típus esetén irányadók. 

27.2. Adatkezelő megnevezése:  

27.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

27.3. Az adatkezelés célja:  

27.3.1. A  jogszabályokon  alapuló  adatkezelések  célja  az  adott  jogszabályban  foglalt
kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése. A jogszabályban elrendelt adatkezelések
kötelező adatkezeléseknek minősülnek, melyek mértékét és időtartamát minden esetben a
vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
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27.3.2. Az  olyan  adatkezelések  esetében,  amiket  kifejezetten  nem rendel  el  jogszabály,  de  a
munkaviszonyból  eredő  jogok  és  kötelezettségek  gyakorlása  okán  szükséges,  a
Munkáltató minden esetben a célhoz kötöttség elvének megfelelően jár el, biztosítva azt,
hogy adatkezelésre csak előre  meghatározott,  törvényes és  tisztességes cél  érdekében,
csak a cél eléréséhez szükséges mértékben vagy ideig kerülhessen sor pl. munkavállalói
értékelések, minősítések, munkavállaló munkavégzésének ellenőrzésével összefüggésben
kezelt adatok stb.

27.4. Az adatkezelés jogalapja:  

27.4.1. Jogszabályi  rendelkezések,  így különösen az  Mt.,  a  Ptk.,  a  személyi  jövedelemadóról
szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény,  a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  magánnyugdíjra
jogosultakról,  valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a
társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény,  a  munkaköri,
szakmai,  illetve  személyi  higiénés  orvosi  vizsgálatáról  és  véleményezéséről  szóló
33/1998 (VI.24.)  NM rendelet,  a  munkavédelemről  szóló 1993.  évi  XCIII.  törvény,  a
munkavédelemről szóló törvény végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet, a
közokiratról,  a közlevéltárakról  és a magánlevéltári  anyag védelméről  szóló 1995. évi
LXVI. törvény stb.

27.4.2. Munkavállaló  hozzájárulása  –  minden  olyan  adat  tekintetében,  amit  a  Munkavállaló
önkéntesen bocsát a Munkáltató rendelkezésére, a hozzájárulást az információ önkéntes
rendelkezésre bocsátásával megadottnak kell tekinteni. 

27.5. A kezelt adatok köre:   

27.6. Az  adatkezelés  kiterjed  valamennyi,  a  munkaviszony  létesítésével,  fenntartásával,
megszűnésével összefüggő adatra, így különösen 

27.6.1. A munkaszerződésben  rögzített  személyes  adatokra  (név,  születési  név,  anyja  neve,
lakcíme,  születési  helye  és  ideje,  TAJ  száma,  adóazonosító  jele),  munkaviszony
létesítésekor rögzítendő egyéb adatokra (családi állapot, gyermeket neve és születési ideje
stb.)

27.6.2. A munkavállaló képzettségére vonatkozó adatokra: a Munkáltató nyilvántartja mindazon
adatokat, amelyek a munkavállaló képzettségére, iskolai végzettségére vonatkoznak, és
amelyek  a  munkavállaló  munkakörével,  munkaviszonyával  összefüggnek,  valamint
Munkáltató  munkavállaló  tájékoztatása  alapján  nyilvántartja  az  egyéb  képzettségére,
iskolai végzettségére vonatkozó adatokat.
A  Munkáltató  jogosult  a  képzettséget,  iskolai  végzettséget  igazoló  okiratokról,
dokumentumokról  másolatot  készíteni  és  a  dokumentumok eredetiségének ellenőrzése
érdekében megkeresni érintett oktatási intézményt, és tájékoztatást kérni.

27.6.3. A  munkaviszonyból  eredő  kötelezettségek  teljesítésével  összefüggő  adatokra:  pl.
bérszámfejtéshez,  adó-  és  járulék  levonás/befizetéshez  szükséges  adatok  (munkabér,
adókedvezmény  jogosultságok,  munkabérből  való  levonás/letiltás  adatai,  munkaidő
nyilvántartás  adatai,  elektronikus  beléptetőrendszer  adati),  szabadságjogosultság
meghatározásához  szükséges  adatok  (pl.  gyermekek  száma,  családi  állapot),
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munkaképtelenséggel összefüggő orvosi adatok (pl. keresőképtelenség orvosi igazolások,
amikből kizárólag a keresőképtelenség tartama és csoportkódja állapítható meg, egyéb
egészségügyi  adatot  a  munkáltató  nem  kezel),  munkabalesetek  adatai,  béren  kívüli
juttatásokhoz kapcsolódó adatok (cafeteria) stb.)

27.6.4. Munkavállalói  képviselettel  összefüggő  adatokra:  a  Munkáltatónál  működő
szakszervezet, üzemi tanács, és munkavédelmi képviselő/bizottság tisztségviselői esetén a
tisztségekre vonatkozó adatokat a Munkáltató a tisztséghez kapcsolódó kedvezmények,
jogok és kötelezettségek nyilvántartása érdekében kezeli. A munkavállaló szakszervezeti
tagságára vonatkozó adatot a Munkáltató akkor kezeli, ha a munkavállaló munkabéréből
levonásra kerül a szakszervezeti tagdíj.

27.6.5. A  jogszabály  szerint  előírt,  illetve  a  munkáltató  által  alkalmazott  előzetes,  illetve
időszakos  munkaköri  (egészségügyi)  alkalmassági  vizsgálatok  eredményeire:  A
munkavállaló  egészségügyi  alkalmasságának  vizsgálatát  minden  esetben  foglalkozás-
egészségügyi orvos végzi, az irányadó jogszabályoknak megfelelően. A Munkáltató csak
a  munkavállaló  alkalmasságáról  kap  tájékoztatást,  egyebekben  a  munkavállalóra
vonatkozó egészségügyi adatot a Munkáltató nem kezel.

27.6.6. Az összeférhetetlenségi szabályok megtartásával összefüggő adatokra: a Munkáltató az
összeférhetetlenségre  vonatkozó  külön  szabályozás  alapján  kezeli  mindazon  adatokat,
amelyek  szükségesek  annak  megállapításához,  hogy  a  munkavállaló  további,
munkavégzésre  irányuló  jogviszonyai,  gazdálkodó  szervezetben  meglévő  tisztségei,
érdekeltségei összeférhetőek-e a Munkáltatóval fennálló munkaviszonnyal, nem sértik-e a
Munkáltató jogait vagy jogos érdekeit. 

27.6.7. A Munkavállaló  munkavégzésének  ellenőrzésével  összefüggő  adatokra:  a  Munkáltató
jogosult arra, hogy a vonatkozó magatartási szabályok, valamint a munkaidő megtartását
ellenőrizze,  és  ezzel  összefüggésben  a  Munkavállaló  személyes  adatait  kezelje.  Az
ellenőrzés során személyes adatok kezelésére csak a vonatkozó jogszabályok és a jelen
Szabályzat,  valamint  a  Munkáltatónál  kiadott  egyéb szabályzatokban foglaltak  szerint
kerülhet sor. A Munkáltató minden esetben tiszteltben tartja a munkavállaló személyhez
fűződő jogait,  jó hírnevét,  és a lehető legkevesebb sérelemmel járó ellenőrzési  módot
alkalmazza. Ennek megfelelően:

E-mail használat

Tekintettel  arra,  hogy  az  elektronikus  levelezési  rendszer  a  Munkáltató  költségére,  a
Munkáltató eszközein áll rendelkezésre, azaz a Munkáltató tulajdonát képezi, így azt a
Munkavállaló kizárólag a munkaviszonyával összefüggésben használhatja. A Munkáltató
külön  szabályzatban  foglaltak  szerint  ellenőrizheti  a  Munkavállalók  elektronikus
levelezési  címein  bonyolított  levelezést,  illetve  menti  és  archiválja  az  elektronikus
postafiókok tartalmát. Amennyiben a munkavállaló magánjellegű levelet küld, tudomásul
veszi és elfogadja annak lehetőségét, hogy a levél tartalmát és címzettjét a Munkáltató
megismerheti.

Informatikai eszközök használata

A  munkahelyi  informatikai  eszközöket  a  Munkáltató  bocsátja  rendelkezésre,  saját
informatikai eszközök használata csak kifejezett írásos Munkáltatói hozzájárulás esetén
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engedélyezett.  A  Munkáltató  az  informatikai  eszközöket  külön  „Munkaszerződés
Melléklet”  elnevezésű  nyilatkozat  aláírásával  adja  a  munkavállaló  birtokába.  A
Munkavállaló  az  informatikai  eszközöket  az  ezen  nyilatkozatban,  valamint  a  további
belső  utasításokban  és  szabályzatokban  foglaltak  szerint  jogosult  használni.  Az
eszközökön  tárolt  adatok  a  Munkáltató üzleti  titkát  képezik.  A  Munkavállaló  a
rendelkezésére  bocsátott  informatikai  eszközöket  kizárólag  a  munkavégzésével
összefüggésben  használhatja,  azokon  csak  a  munkavégzésével  összefüggő  adatokat
tárolhat. A Munkáltató külön szabályzatban foglaltak szerint ellenőrizheti és naplózza a
munkahelyi informatikai eszközök használatát és az azokon tárolt adatokat. Amennyiben
a munkavállaló  az eszközön  magánjellegű tartalmat tárol,  elfogadja annak lehetőségét,
hogy azt a Munkáltató megismerheti egy esetleges ellenőrzés során. 

A  Munkáltató  fenntartja  magának  a  jogot  arra,  hogy  a  munkahelyi  informatikai
eszközökön  olyan  módosításokat  hajtson  végre,  amelyek  megakadályozzák  külső
adathordozók behelyezését, csatlakoztatását, valamint a hálózatokhoz való hozzáférést. A
Munkáltató nem köteles az újonnan beszerzett informatikai eszközökön lehetővé tenni a
külső  adathordozók  behelyezését,  csatlakoztatását,  valamint  a  hálózatokhoz  való
hozzáférést.

Internethasználat

A  Munkáltató  külön  szabályzatban  foglaltak  szerint  ellenőrizheti  és  naplózza  a
munkahelyi informatikai eszközökön az Internet használatát, ennek során megismerheti,
hogy a munkavállaló mely oldalakat tekinti meg, és azokról milyen állományokat tölt le,
illetve azokra milyen állományokat tölt  fel.  A Munkáltató fenntartja magának a jogot,
hogy az Internethasználatot egyes oldalak tekintetében korlátozza vagy megtiltsa. 

Munkahelyi telefonok

A  Munkáltató  által  biztosított  és  fenntartott  munkahelyi  telefonok  kizárólag  a
munkavégzéssel  összefüggésben  használhatók.  A munkahelyi  telefonok  hívásadatait  a
Munkáltató jogosult megismerni (hívott  szám, hívás időtartama, vonatkozó költségek).
Amennyiben a Munkavállaló a fentiek ellenére magánjellegű telefonhívásokat bonyolít,
úgy  tudomásul  veszi,  hogy  ezzel  kapcsolatban  a  Munkáltató  a  fenti  adatokat
megismerheti, azokat kezeli, valamint ilyen esetben a Munkavállaló köteles a Munkáltató
részére  a  magánjellegű  hívások  költségeit  megtéríteni.  A  Munkáltató  a  vonatkozó
költségek megállapítása érdekében a hírközlési szolgáltatótól hívásrészletezőt kérhet. 

27.6.8. Minden egyéb adatra, amit a munkavállaló önként,  erre vonatkozó munkáltatói kérdés
nélkül közöl vagy csatol pl.  személyes körülmények, hozzátartozó adatai,  a munkakör
betöltését  befolyásoló  egészségügyi  állapot,  betegség  leírása.  A  Knorr-Bremse  Kft.
kijelenti, hogy különleges adatnak minősülő személyes adatot nem kezel.

27.6.9. A  munkaviszony  megszűnésével  összefüggésben  a  jogszabályban  előírt  ún.  kilépő
igazolások  adataira  (munkaviszony  tartama,  átlagkereset,  munkabérből
levonások/letiltások adatai stb.).

27.6.10. A munkaviszony  megszűnését  követően  a  munkáltató  által  jogszabály  szerint
kötelezően megőrzendő adatokra:  a  magánlevéltári  anyag védelméről  szóló  1995.  évi
LXVI.  törvény  szerint  „maradandó  értékű  irat”-nak  minősülő  dokumentumokat  a
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munkáltató a munkaviszony megszűnését követően maradandóan köteles megőrizni (pl.
szolgálati  idő  nyilvántartása,  béradatok,  melyek  a  nyugdíj  megállapításához
szükségesek).

27.7. Az adatkezelés időtartama:   

27.7.1. A jogszabályban  előírt  kötelező  adatkezelések  esetében  mindenkor  a  jogszabályban
rögzített időtartam;

27.7.2. a jogszabályban külön nem nevesített adatkezelés esetében a munkaviszony megszűnését
követően,  a  munkaviszonyból  származó,  vagy azzal  összefüggő igények elévülésének
időtartamáig.

27.8. A tárolt adatok megtekintésére jogosult:   

27.8.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  és  a  KNORR-Bremse  Systeme  für
Schienenfahrzeuge GmbH HR vezetői, HR munkatársi, kompenzációs vezetői, valamint
kompenzációs munkatársi munkakört betöltő munkavállalói.

27.8.2. Business Consulting Services Kft. munkavállalói.

27.8.3. Közreműködő adatfeldolgozó jogosultsággal rendelkező munkavállalói. 

27.8.4. A személyügyi nyilvántartás megfelelően tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap és a cél
és  a  hozzáférhetőség alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól  elkülönüljenek.  A
Munkáltató  a  személyügyi  nyilvántartáshoz  való  hozzáférést  az  adatbiztonság
követelményének érvényesülését mind a papír alapú mind az elektronikusan kezelt adatok
tekintetében külön utasításokkal, belső szabályzatokkal megfelelően szabályozza.

27.9. Adatfeldolgozás:

 
27.9.1. A  Munkáltató  a  bérszámfejtési,  adó-  és  járulék  bevallási/levonási  kötelezettségei

teljesítéséhez adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó személyéről
a Munkáltató időről-időre a helyben szokásos módon tájékoztatja a munkavállalókat. 

27.10. Adattovábbítás:  

27.10.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja
szerint.

27.11. Az átadott adatok köre: megegyezik a kezelt adatok körével.  

27.12. Az adattovábbítások jogalapja:   

27.12.1.  Mt.  10.§.  (3)  bek.,  valamint  az  adatkezelésre  felhatalmazást  biztosító  27.4.1.  pont
szerinti  jogszabályok,  továbbá  a  munkaügyi  ellenőrzésről  szóló  1996.  évi  LXXV.
törvény. 

27.12.2. Bűncselekmény gyanúja esetén: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)
pontja és a 171. § (2) bekezdése.
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27.13. Kapcsolódó dokumentumok  

A fent hivatkozott külön utasítások, szabályzatok alatt minden esetben az aktuálisan érvényben
lévő szabályozásokat kell érteni. A jelenleg hatályos külön szabályozások a következők: 

27.13.1. Munkaszerződés Melléklet
27.13.2. Munkavédelmi Szabályzat 
27.13.3. Havária Terv
27.13.4. Antikorrupciós -és Etikai Szabályzat
27.13.5. Informatikai biztonság szabályzat
27.13.6. Titoktartási szabályzat
27.13.7. Papír dokumentumok archiválási folyamata 

28. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. munkavállalói részére átadott névjegyek  

28.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  üzleti  tevékenysége  során  munkavállalói
rendszeresen  kapnak  a  meglévő  vagy  leendő  üzleti  partnereitől,  beszállítóitól,  azok
elérhetőségét tartalmazó névjegykártyákat.

28.2. Adatkezelő megnevezése:  

28.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

28.3. Az adatkezelés célja:  

28.3.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. tevékenységének elősegítése, a kapcsolatépítés
és a kapcsolattartás megkönnyítése.

28.4. Az adatkezelés jogalapja:  

28.4.1. Az érintett hozzájárulása a névjegykártya átadásával.

28.5. A kezelt adatok köre:   

28.5.1. Név,  rang,  beosztás,  telefonszám,  elérhetőségi  cím,  email  cím,  képviselt  szervezet
megnevezése, elérhetősége, a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.

28.6. Az adatkezelés időtartama:   

28.6.1. Az érintett adatainak törlésére vonatkozó kifejezett kéréséig.

28.7. Az ellenőrzés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

28.7.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. munkavállalói.

28.8. Adattovábbítás:  

28.8.1. Kizárólag az érintett előzetes tájékoztatását követően, kifejezett kérése esetében.
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28.9. Az átadott adatok köre:  

28.9.1. Név,  rang,  beosztás,  telefonszám,  elérhetőségi  cím,  email  cím,  képviselt  szervezet
megnevezése, elérhetősége, a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.

28.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

28.10.1. Az érintett erre vonatkozó nyilatkozata, beleegyezése.

IV. A kereskedelmi célú és internetes megjelenéshez kapcsolódó
adatkezelések

29. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. honlapját megnyitó látogatók  

29.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  tevékenységének  és  szolgáltatásainak  bemutatása,
reklámozása  érdekében,  a  betöltetlen  állásaira  történő  jelentkezés  megkönnyítésére,  saját
domain nevéhez tartozó webes felületet (honlap, weblap, web site) üzemeltet, melyet saját,
védett tárhelyéről működtet.

29.2. Kizárólag számítógépes algoritmus összehasonlítás  valósul  meg,  adatkezelés  és adattárolás
nem történik.

29.3. Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma:  

29.3.1. Személyes adatok kezelésének hiányában nem bejelentés köteles.

30. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. honlapjának cookie kezelése

30.1. A cookie, vagy más néven süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek,
majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A
sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok
egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

30.1.1. „A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag,
mely  a  felhasználó  számítógépén  rögzül  és  előre  meghatározott  érvényességi  ideig
tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak
lekérdezésére,  valamint  internethasználatának  nyomon  követésére.  A  cookie-k
segítségével  tehát  pontosan  meghatározható  az  érintett  felhasználó  érdeklődési  köre,
internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként
működnek,  melyekkel  a  weboldal  felismerheti  az  oldalra  visszatérő  látogatót,
alkalmazásukkal  az  adott  oldalon  érvényes  felhasználónév,  jelszó  is  tárolható.
Amennyiben  a  honlap  látogatás  során  a  felhasználó  böngészője  visszaküldi  a
merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az
aktuális  látogatást  a korábbiakkal,  azonban mivel  a cookie-k a domain-hez kötődnek,
erre  kizárólag  saját  tartalma  tekintetében  képes.  A  sütik  önmagukban  a  felhasználó
azonosítására  nem  képesek,  kizárólag  a  látogató  számítógépének  felismerésére
alkalmasak.”1

1 PPOS Dr. Kulcsár Zoltán Cookie és az adatvédelem (www.adatvedelmiszakerto.hu)
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30.1.2. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik  alkalmazását.  A  sütik  kezelésére  általában  a  böngészők  Eszközök/Beállítások
menüjében  az  Adatvédelem  beállításai  alatt,  cookie  vagy  süti  megnevezéssel  van
lehetőség.

30.2. A honlap  külső  (nem a  KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  kezelésében lévő)  szerverre
mutató  hivatkozásokat  is  tartalmazhat,  amelyek  saját  cookie-t,  vagy  egyéb  fájlokat
helyezhetnek el, adatokat gyűjthetnek, személyes adatokat kérhetnek az érintett számítógépén
keresztül.

30.3. A 31.2.  pontban  meghatározott  esetben  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  minden
felelősségét kizárja.

30.4. Adatkezelő megnevezése:  

30.4.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

30.5. Az adatkezelés célja:  

30.5.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft. tevékenységének  és  szolgáltatásainak
bemutatása, reklámozása, elektronikus WEB kereskedelmi tevékenység,

30.5.2. a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében. 

30.6. Az adatkezelés jogalapja:  

30.6.1. az  érintett hozzájárulása  a  honlapra  történő  belépéssel  és  figyelmeztetés  utáni
böngészéssel.

30.6.2. 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

30.7. A kezelt adatok köre:   

30.7.1. dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó eszközével és böngészőjével
kapcsolatos  adatok,  a  felhasználó  számítógépének  IP  címe,  valamint  a  felhasználó
földrajzi  elhelyezkedése,  időzóna,  a  felhasználó  tilalmát  vagy  engedélyét  a  cookie-k
(sütik, adatcsomagok) használatára, a billentyűzet karakterkiosztása (nyelvezete).

30.8. Az adatkezelés időtartama:   

30.8.1. A honlapot felkereső 31.7.1. pontban részletezett azonosító adatait 

30.8.1.1. a honlapra történt belépéstől számított 31 napig,

30.8.1.2. jogellenes tevékenység észlelése esetében a hatósági adattovábbítás teljesítésének
időpontjáig.

30.9. Az ellenőrzés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   
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30.9.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

30.9.2. a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-vel  szerződéses  jogviszonyban  álló  IT
adatvédelmi szakértő vagy szervezet.

30.10. Adattovábbítás:  

30.10.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. a honlap látogatásával kapcsolatosan kizárólag
jogsértés  gyanúja  esetén  végez  adattovábbítást,  kifejezetten  a  hatóság  megkeresése
alapján.

30.11. Az átadott adatok köre:  

30.11.1. Dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó eszközével és böngészőjével
kapcsolatos  adatok,  a  felhasználó  számítógépének  IP címe,  valamint  a  felhasználó
földrajzi  elhelyezkedése,  időzóna,  a felhasználó tilalmát  vagy engedélyét  a  cookie-k
(sütik, adatcsomagok) használatára, a billentyűzet karakterkiosztása (nyelvezete).

30.12. Az adattovábbítások jogalapja:  

30.12.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése.

31. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  internetes  szolgáltatásai  igénybevételéhez  szükséges
regisztráció

31.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  munkaerő-kiválasztási  tevékenységéhez
kapcsolódóan online regisztrációt működtet. 

31.2. Adatkezelő megnevezése:  

31.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

31.3. Adatfeldolgozó megnevezése:  

31.3.1. Nexum Kft.

31.4. Az adatkezelés célja:  

31.4.1. Az  állásajánlatokra,  gyakornoki  programokra  jelentkező  pályázók  részére  további
információk átadása, a szélesebb körű tájékoztatás biztosítása. 

31.4.2. A  felhasználók  azonosítása,  egymástól  való  megkülönböztetése,  személyre  szabott
kiszolgálás és hozzáférés megteremtése.

31.5. Az adatkezelés jogalapja:  

31.5.1. Az érintett hozzájárulása a honlapra történő regisztráció elvégzésével,

31.5.2. 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
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31.6. A kezelt adatok köre:   

31.6.1. Név, email elérhetőség, jelszó.

31.7. Az adatkezelés időtartama:   

31.7.1. A honlapot felkereső azonosító adatait 

31.7.1.1. a regisztráció megerősítése nélkül 3 napig,

31.7.1.2. megerősítés esetén a legutolsó látogatói aktivitást követő 2 évig,

31.8. Az ellenőrzés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

31.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

31.8.2. a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.-vel  szerződéses  jogviszonyban  álló
adatfeldolgozó (31.3.1.) jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

31.9. Adattovábbítás:  

31.9.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. a honlap látogatásával kapcsolatosan kizárólag
jogsértés  gyanúja  esetén  végez  adattovábbítást,  kifejezetten  a  hatóság  megkeresése
alapján.

31.10. Az átadott adatok köre:  

31.10.1. Név, email elérhetőség, jelszó.

31.11. Az adattovábbítások jogalapja:  

31.11.1. A Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,

32. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. promóciós tevékenysége  

32.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. kereskedelmi marketing tevékenységének elősegítése
és a termékeinek népszerűsítése érdekében nyilvános rendezvényein kép-, hang- vagy kép- és
hangrögzítő tevékenységet végez.

32.2. Adatkezelő megnevezése:  

32.2.1. KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. és az általa megbízott szervező cégek.

32.3. Az adatkezelés célja:  

32.3.1. A KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  marketing  tevékenységének  elősegítése  és  a
termékei népszerűsítése.

32.4. Az adatkezelés jogalapja:  
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32.4.1. Az érintett hozzájárulása, amely megvalósul

32.4.1.1. a  KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  nyilvános  rendezvénye  helyszínén  való
önkéntes  megjelenéssel,  ahol  jól  látható  helyen  fel  van  tüntetve,  hogy  a
nyilvánosságnak szánt felvételek készülnek;

32.4.1.2. a  nyilvános  rendezvény  helyszínén  a  személyét  közvetlenül  érintő  felvételek
készítéséhez való előzetes, írásbeli hozzájárulással,

32.4.1.3. a  promóciós  tárgyak  átvételét  igazoló  nyilvántartás  kitöltésével  és  előzetes
tájékoztatást követő aláírásával.

32.5. A kezelt adatok köre:   

32.5.1. A  nyilvános  rendezvény  helyszínén  készült  tömegfelvételeken:  egyedileg  nem
azonosítható testi jellemzőket rögzítő felvételek,

32.5.2. a  nyilvános  rendezvény  helyszínén  egyes  személyt  érintő  felvételeken:  az  érintett
képmását és testi jellemzőit tartalmazó felvétel,

32.5.3. név, lakcím, aláírás.

32.6. Az adatkezelés időtartama:   

32.6.1. Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a felvételtől számított 8 évig.

32.7. Az ellenőrzés során rögzített adatok megtekintésére jogosult:   

32.7.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. kijelölt munkavállalói.

32.8. Adattovábbítás:  

32.8.1. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzatának 9. pontja szerint.

32.9. Az átadott adatok köre:  

32.9.1. A  nyilvános  rendezvény  helyszínén  készült  tömegfelvételeken:  egyedileg  nem
azonosítható testi jellemzőket rögzítő felvételek,

32.9.2. a  nyilvános  rendezvény  helyszínén  egyes  személyt  érintő  felvételeken:   az  érintett
képmását és testi jellemzőit tartalmazó felvétel,

32.9.3. név, lakcím, aláírás.

32.10. Az adattovábbítások jogalapja:  

32.10.1. Az érintett erre vonatkozó nyilatkozata, beleegyezése,

33. Egyéb, a Szabályzatban nem nevesített adatkezelések  
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33.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  az  Adatkezelési  Szabályzatában  nem  részletes
adatkezelések vonatkozásában az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek
részére.

V. Záró rendelkezések

34. Az adatkezelés biztonsága, a személyes adatok tárolása

34.1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  számítástechnikai  rendszerei,  adatmegőrzésre
szolgáló helyei a székhelyén és a telephelyein találhatóak.

34.2. Az  alkalmazott  számítógépes  rendszer,  valamint  a  papír  alapú  nyilvántartások  tárolási
helyiségei – a jelenlegi ismeretek szerint – védettnek tekinthetők 

34.2.1. a jogosulatlan hozzáféréstől, 

34.2.2. az adatlopásoktól, 

34.2.3. az adatok törlésétől, megváltoztatásától, 

34.2.4. a vétlen megsemmisüléstől,

34.2.5. a nem szándékos nyilvánosságra kerüléstől.

34.3. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. a kezelt adatállományok védelme érdekében, az adott
időpontban  elérhető  technikai  szintnek  megfelelően  biztosítja,  hogy  azok  –  a  jogszabályi
kitételek  kivételével  –  ne  legyenek  közvetlenül  összekapcsolhatók  és  az  érintetthez
rendelhetők. 

35. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft., mint adatkezelő adatai és elérhetőségei

Megnevezése: KNORR-BREMSE  Vasúti  Jármű  Rendszerek  Hungária  Korlátolt
Felelősségű Társaság

Rövidített neve: KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

Székhelye: 1238 Budapest, Helsinki út 105.

Adószáma: 12089675-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-464653

Telefonos elérhetősége: +36-1-2894-100

Elektronikus elérhetősége: internet@knorr-bremse.com

36. A KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, mint adatkezelő adatai és
elérhetőségei
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Megnevezése: KNORR-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

Székhelye: Németország, 80809 München Moosacherstrasse Str. A 80 

Adószáma: DE129395680

Cégjegyzékszám: HRB 91181

Telefonos elérhetősége: +49 89 3547 0

Elektronikus elérhetősége: internet@knorr-bremse.com

37. A Securitas Kft., mint adatkezelő adatai és elérhetőségei

Megnevezése: Securitas  Biztonsági  Szolgáltatások  Magyarország  Korlátolt
Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Securitas Kft.

Székhelye: 1094 Budapest, Angyal u 1-3.

Adószáma: 13167493-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-721946

Telefonos elérhetősége: +36 1 323 0851

Elektronikus elérhetősége: www.securitas.hu

38. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. adatfeldolgozóinak adatai és elérhetőségei 

38.1. Munkavállalói adatok kezelése során igénybe vett adatfeldolgozó

Megnevezése: BCS  BUSINESS  CONSULTING  SERVICES  Tanácsadó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES Kft.

Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Adószáma: 13090403-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-280530

Telefonos elérhetősége: +36 1 488-0890

Elektronikus elérhetősége: bcs@bcsconsult.hu

38.2. Állásra pályázók adatainak kezelése során igénybe vett adatfeldolgozó:

Megnevezése: Nexum Magyarország Kft.

Rövidített neve: Nexum Kft.

Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
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Adószáma: 11398822-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-004861

Telefonos elérhetősége: +36 62 55 88 99

Elektronikus elérhetősége: info@nexum.hu; www.nexum.hu

38.3. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. jelenleg nem veszi igénybe további adatfeldolgozó
közreműködését,  de  fenntartja  a  jogot  további  adatfeldolgozó  igénybevételére,  melynek
személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi tájékoztatást.

39. ADATVÉDELMI HATÓSÁG elérhetőségei

Megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Rövidített neve: NAIH

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Telefax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési szabályzat záradéka:

Az Adatvédelmi Szabályzat 1.0 verziójának lezárási ideje 2017. március 31.
Lezárását az Adatvédelmi Szabályzatot készítő Shadow Consulting Biztonsági Tanácsadó és Szakértői Iroda Kft.
végezte.

 Budapest, 2017. március 31.

Madarász Attila 
ügyvezető igazgató
belső adatvédelmi felelős
NAIH-63386/2013.- 2015\BAF\00006
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I. Mellékletek az Adatvédelmi szabályzathoz

  1. sz. melléklet A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  személyes  adatok  kezelésével
kapcsolatos elkötelezettsége

  2. sz. melléklet Az adatkezeléssel érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségeik

  3. sz. melléklet Nyilvántartó  lap  az  érintettek  személyes  adatainak  kezeléséről  szóló
tájékoztatással kapcsolatosan

4. sz. melléklet Tájékoztató  az  érintettek  személyes  adatainak  kezeléséről  szóló
tájékoztatással kapcsolatos Nyilvántartó lap kitöltéséhez

  5. sz. melléklet Adattovábbítási nyilvántartó lap

  6. sz. melléklet Tájékoztató az Adattovábbítási nyilvántartás kitöltéséhez

  7. sz. melléklet Nyomtatvány a NAIH részére történő éves jelentéshez

  8. sz. melléklet Nyilvántartási lap Elektronikus Megfigyelőeszköz Telepítési Naplóhoz

  9. sz. melléklet Tájékoztató az Elektronikus Megfigyelőeszköz Telepítési Napló kitöltéséhez

10. sz. melléklet Adatkezelési nyilatkozat, illetve elektronikus tájékoztatás állásra pályázók
részére

11. sz. melléklet Figyelemfelhívás  mintadokumentum  az  adatvédelmi  tájékoztatók
elkészítéséhez (elektronikus kép- és hangrögzítés)

12. sz. melléklet Figyelemfelhívás  mintadokumentum  az  adatvédelmi  tájékoztatók
elkészítéséhez (elektronikus beléptetőrendszer)

13. sz. melléklet Az adatkezelések NAIH engedélyszámai
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 1. sz. melléklet

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Az KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. személyes adatok kezelésével
kapcsolatos elkötelezettsége

A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  gondoskodik  arról,  hogy szolgáltatásai  révén a  birtokába
került személyes adatok kezelése mindenkor megfeleljen a hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az
adatvédelmi  elvek,  szabályok,  eljárások  kialakításakor  különös  tekintettel  vette  figyelembe  az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  tiszteletben  tartja  az  üzleti  partnereinek,  megrendelőinek
bizalmas  információit,  a  tudomására  jutó  valamennyi  adatot  és  tényt  bizalmasan  kezeli,  és  azokat
kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb
célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megléte esetén kerülnek felhasználásra.

A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez az érintett hozzájárul,
illetve törvényi kötelezettsége folytán. A megadott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása
nélkül nem továbbítja,  és nem hozza nyilvánosságra. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.  minden
eszközzel gondoskodik az adatok védelméről.

A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. elkötelezett a kezelt adatállományok védelme iránt, az adott
időpontban  elérhető  technikai  szintnek  megfelelően  biztosítja,  hogy  azok  -  a  jogszabályi  kitételek
kivételével - ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  kiemelten  fontos  prioritásnak  tekinti  a  számítástechnikai
rendszereinek  és  az  adatmegőrzésre  szolgáló  helyeinek  magas  fokú  technikai  védelmét.  Az  adatok
tárolására szolgáló szerverek saját kezelésében vannak, a székhelyén és a telephelyein találhatóak.

Budapest, 2017. március 31.

                     Tavaszi Tivadar Szabó Tamás 
            műszaki ügyvezető igazgató        termelés támogatás és 

létesítményüzemeltetés vezető

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

I. A  személyes  adatok  kezelésével  érintett  személy  jogai  és  jogérvényesítési
lehetőségei

Az érintett kérheti az adatkezelőnél

1. tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről
2. személyes adatainak helyesbítését
3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben  a  személyes  adatok  kezelésében  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  mint
adatfeldolgozó vesz részt,  úgy az érintett  kérését köteles haladéktalanul továbbítani a rendelkezési
joggal bíró adatkezelő (Megbízó) részére.

1. a. Az érintett  kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett  általa kezelt,  illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről,  az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. 

1. b. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 
A tájékoztatás  ingyenes,  ha  a  tájékoztatást  kérő  a  folyó  évben azonos  adatkörre  vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. 

1. c. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja
meg.  A tájékoztatás  megtagadása  esetén  az  adatkezelő  írásban  közli  az  érintettel,  hogy  a
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.  A felvilágosítás
megtagadása esetén az adatkezelő kötelezően tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az
elutasított  kérelmekről  az  adatkezelő  a  Hatóságot  évente  a  tárgyévet  követő  év  január  31.
napjáig értesíti.

2. a. A személyes adatot az adatkezelő helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3. a. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető,  hogy a  törlés  sértené az  érintett  jogos érdekeit.  A zárolt
személyes  adat  kizárólag  addig  kezelhető,  ameddig  fennáll  az  az  adatkezelési  cél,  amely  a
személyes adat törlését kizárta.

3. b. Az  adatkezelő  megjelöli  az  általa  kezelt  személyes  adatot,  ha  az  érintett  vitatja  annak
helyességét vagy pontosságát,  de a vitatott  személyes adat  helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet folyt.
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3. c. A  személyes  adatok  törlésére,  zárolására,  helyesbítésére  25  nap  áll  az  adatkezelő
rendelkezésére.  Amennyiben az  adatkezelő  az  érintett  helyesbítés,  zárolás  vagy törlés  iránti
igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

3. d. Az adatkezelő a  helyesbítésről,  a  zárolásról  és  a  törlésről  az  érintettet,  továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3. e. Ha az adatkezelő az  érintett  helyesbítés,  zárolás  vagy törlés  iránti  kérelmét  nem teljesíti,  a
kérelem  kézhezvételét  követő  25  napon  belül  írásban vagy  az  érintett  hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja  az  érintettet  a  bírósági  jogorvoslat,  továbbá  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3. f. Az érintettnek az e pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső
biztonsága,  így  a  honvédelem,  a  nemzetbiztonság,  a  bűncselekmények  megelőzése  vagy
üldözése,  a  büntetés-végrehajtás  biztonsága  érdekében,  továbbá  állami  vagy  önkormányzati
gazdasági  vagy  pénzügyi  érdekből,  az  Európai  Unió  jelentős  gazdasági  vagy  pénzügyi
érdekéből,  valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a
munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve
minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak
védelme érdekében.

4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

5. Az  adatkezelő  a  tiltakozást  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb  időn  belül,  de
legfeljebb  15  nap  alatt  megvizsgálja,  annak  megalapozottsága  kérdésében  döntést  hoz,  és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

6. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további  adatfelvételt  és  adattovábbítást  is  – megszünteti,  és az  adatokat  zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére  a  tiltakozással  érintett  személyes  adatot  korábban  továbbította,  és  akik  kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

8. Az érintett adata nem törölhető, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem
továbbítható  az  adatátvevő  részére,  ha  az  adatkezelő  egyetértett  a  tiltakozással,  illetőleg  a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet folyt.
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10. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  adatkezelő  minőségében  az  érintett  adatainak
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott
kárt megtéríti, kivéve: 

a) ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,

b) ha azt a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

11. Azt,  hogy  az  adatkezelés  a  jogszabályban  foglaltaknak  megfelel,  az  adatkezelő  köteles
bizonyítani. 

12. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. 
A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

13. Ha  a  bíróság  a  kérelemnek  helyt  ad,  az  adatkezelőt  a  tájékoztatás  megadására,  az  adat
helyesbítésére,  zárolására,  törlésére,  az  automatizált  adatfeldolgozással  hozott  döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv. 21. §-ban
meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

14. Ha a bíróság az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az
adatkezelő  köteles  az  érintett  személyes  adatát  az  ítélet  közlésétől  számított  3  napon  belül
törölni. 
Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Infotv. 21. § (5), illetve
(6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

15. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett Infotv.-ben
védett jogai megkövetelik.

II. A személyes adatok kezelésével érintett személy jogai és jogérvényesítési
lehetőségeinek további elősegítése a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft.

adatkezelései esetében

1. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének
felügyelete alá tartozó - felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi referenst jelöl
ki. Kérjük, észrevételeivel, panaszával forduljon hozzá bizalommal! 

Gabor.Kapitany@knorr-bremse.hu

2. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. a személyi adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi
szabályok maradéktalan betartásának ellenőrzését rendszeres időközönként szervezetén kívüli,
minősítésre jogosult szervezet által elvégzett auditáció útján is biztosítja. 

3. Jogorvoslati  lehetőséggel,  panasszal  közvetlenül  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400; Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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N Y I L V Á N T A R T Ó  L A P

Az érintettek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatással kapcsolatos kérelmekről

Sorszám Igénylő adatai
Kérelem

beérkezésének
időpontja

A kérelemmel
kapcsolatosan
hozott döntés

A kiadott
tájékoztatás
iktatószáma

Az eljáró
ügyintéző

neve

A nyilvántartás lezárásának időpontja: 2016. december 31.

A lezárást végző személy neve: ………………………………..

beosztása: ………………………………..
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Kitöltési útmutató
az érintettek személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatással kapcsolatos nyilvántartás

vezetéséhez

I. Általános tájékoztató

1. Az érintettek személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatással kapcsolatos nyilvántartás (a
továbbiakban, jelen 3. sz. melléklet alkalmazásában: Nyilvántartás) egyrészt az Infotv. 15.§ (5)
bekezdésben foglalt kedvezmény ellenőrzését, másrészt az Infotv. 16.§ (3) bekezdésében foglalt
kötelezettségek teljesítését szolgálja.

2. Minden év január 1-jén új Nyilvántartást kell kezdeni, és elektronikusan kell vezetni.
3. A Nyilvántartás  az  érintettek  olyan  adatigényléseinek  nyilvántartására  szolgál,  amikor  saját

személyes adataik kezelése tekintetében kérnek tájékoztatást (Infotv. 15-16.§).
4. Nem ebben a  Nyilvántartásban kell  rögzíteni,  amikor  törvényben erre  felhatalmazott  szervek

(Rendőrség,  bíróságok,  stb.)  kérnek  személyes  adatot  is  tartalmazó  tájékoztatást.  Ezeket  az
adatszolgáltatásokat az Adattovábbítási nyilvántartásban kell feltüntetni.

5. Lezárási  határidő:  A naptári  év  végén  a  Nyilvántartásban  szereplő,  adott  évben  benyújtott
kérelmek további nyilvántartását le kell zárni, ki kell nyomtatni, és statisztikai célból 1 évig meg
kell őrizni. Ennek elteltével a Nyilvántartást selejtezni kell. 

II. A Nyilvántartás egyes oszlopainak kitöltése

1. Adatigénylő adatai  
Ebben az oszlopban kell feltüntetni az adatigénylő azonosításához szükséges adatokat. Ez a neve
mellett lehet bármilyen más személyazonosító adat, amely alkalmas arra, hogy az alapján később
az adatkezelő azonosítani tudja az igénylőt. A név mellett szerepelhet például lakcím, anyja neve,
születési  hely  és  idő,  személyi  igazolvány  szám,  stb.,  bármi,  ami  alkalmas  az  adatigénylő
azonosítására.  Jellemzően  a  név  mellett  további  egy  személyes  adat  már  alkalmas  ezen  cél
elérésére,  így  szükségtelen  többet  rögzíteni  a  Nyilvántartásban.  Jelen  esetben  az  azonosítás
kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az Infotv. 15.§ (5) bekezdés szerinti, a Hivatal a naptári évente
egyszeri ingyenes tájékoztatást kontrollálni tudja. 

2. Tájékoztatási kérelem beérkezésének időpontja  
Ebben az oszlopban kell  feltüntetni  az  iratkezelést  végző szervezeti  egység által  a  kérelemre
rögzített érkezési időpontot.

3. Tájékoztatási kérelem eredménye  
Ebben  az  oszlopban  kell  feltüntetni  a  kérelem  elbírálásának  eredményét:  Teljesítve vagy
Elutasítva. Amennyiben az érintett a kapott tájékoztatással nem ért egyet és módosítja a kérését,
az újbóli tájékoztatási folyamatnak minősül.
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4. Tájékoztatás iktatószáma  
Az adatigénylőnek küldött válasz iktatószáma.

5. Az eljáró ügyintéző neve  
Az adott ügyben érdemben eljáró személy neve. (Nem aláírása, így a névnek jól olvashatónak kell
lennie).
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Iktatószám:

A D A T T O V Á B B Í T Á S I   N Y I L V Á N T A R T Á S

Az érintettek személyes adatainak továbbításával kapcsolatos eseményekről

Sorszá
m

Adatigénylő
adatai

Adattovábbítá
s címzettje

Adattovábbítá
s célja

Adattovábbítá
s jogalapja

Adattovábbítá
s időpontja

Érintettek
adatai, az
érintettek

köre

Továbbított
adatok fajtái

Adatot
továbbító

adatai

A nyilvántartás lezárásának időpontja: 2016. december 31. Adatok törlésének időpontja: 5 év 20 év

A lezárást végző személy neve: ………………………………..

beosztása: ………………………………..
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Kitöltési útmutató

az Adattovábbítási nyilvántartás vezetéséhez

I. Általános tájékoztató

1. Az  Adattovábbítási  nyilvántartás  (a  továbbiakban:  Nyilvántartás)  az  Infotv.  15.§  (2)
bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését szolgálja. 

2. A Nyilvántartást kizárólag elektronikusan kell vezetni.

3. A Nyilvántartásban azokat a személyes adatot is tartalmazó adattovábbításokat kell rögzíteni,
amelyeket  törvényben  erre  felhatalmazott  szervek  (Rendőrség,  bíróságok,  stb.)  kérnek  a
Hivataltól. 

4. Személyes adata kizárólag természetes személynek lehet. 

5. Nem kell ebben a Nyilvántartásban rögzíteni például: 

 Ha  az  érintett  a  saját  személyes  adatai  vonatkozásában  kér  tájékoztatást  (lásd:  3.  sz.
melléklet:  érintettek  személyes  adatainak  továbbításával  kapcsolatos  eseményekről
nyilvántartást).

 A közérdekű adat(ok)ról kért tájékoztatást.

 Az adatkezelő által kezelt gazdálkodói adatok továbbítását.

6. Minden év január 1-jén új Nyilvántartást kell kezdeni.

7. Törlési határidő: a Nyilvántartás adatai az Infotv. 15. § (3) bekezdésének figyelembevételével
törölhetők.

a) Személyes adatok esetében öt évnél,

b) különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
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I. A Nyilvántartás egyes oszlopainak kitöltése

1. Adatigénylő adatai  
Ebben  az  oszlopban  kell  feltüntetni  az  adatszolgáltatást  kérő  szerv  megnevezését,  illetve
természetes személy esetén a családi  és utónevét  és további  egy személyazonosító adatát  (pl.
lakcím, anyja neve).

Konkrét  adatigénylő  nélküli,  jogszabályon  alapuló,  bizonyos  időszakonként  vagy  eseményt
követően rendszeres vagy automatikus adattovábbítás esetén ez az oszlop üresen marad.

2. Adattovábbítás címzettje  

Ezen oszlopban azon szerv vagy személy megnevezését, illetve személyes adatait kell feltüntetni,
amely az adatokat megkapta. Előfordulhat, hogy az adatigénylő és az adattovábbítás címzettje
eltér. Ezen oszlopot a jogszabályon alapuló adattovábbítás esetén is ki kell tölteni.

3. Adattovábbítás célja  

Ebben  az  oszlopban  kell  feltüntetni,  hogy  az  adatigénylő  milyen  célra  kívánja  használni  a
Hivataltól  kért  adatokat.  Ez jellemzően az adott  szerv  hatáskörébe tartozó valamilyen  eljárás
lefolytatása lehet  (pl.  rendőrségi  eljárás  esetében nyomozás lefolytatása,  vagy bírósági  eljárás
esetében lehet például polgári per).

4. Adattovábbítás jogalapja  

Az adattovábbítás  jogalapja  lehet  az  érintett  hozzájárulása  vagy törvényi  felhatalmazás.  Ezen
oszlopban az adattovábbítás törvényi alapjának pontos jogszabályhelyét kell megjelölni. 

5. Adattovábbítás időpontja  

Ezen oszlopban a továbbítani kért adatok címzett részére történő megküldésének dátumát kell
feltüntetni (elektronikus küldés esetén óra, perc megjelöléssel együtt).

6. Érintett adatai, illetve érintettek köre  

Amennyiben az adatigénylés egyetlen személy adataira vonatkozik, úgy itt az adatigénylő családi
és utónevét és az azonosításhoz szükséges további egy személyazonosító adatát kell feltüntetni. 
Ez  lehet  lakcím,  anyja  neve.  Amennyiben  az  adatigénylés  több  személyre  vonatkozik,  úgy
elegendő a csoportképzés szempontját feltüntetni. 
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7. Továbbított adatok fajtája  

Ebben az oszlopban azt kell megjelölni, hogy milyen fajtájú, jellegű személyes adatok kerültek
továbbításra (pl.: név, lakcím, stb.).

8. Adatot továbbító adatai  

Papír alapú adattovábbítás esetén itt elegendő az adattovábbító irat iktatószámát feltüntetni. 

Elektronikus  adattovábbítás  esetén  fel  kell  tüntetni  a  küldést  végző  nevét  és  a  munkahelyi
azonosító számát.

Shadow Consulting Privacy Branch ®          60/71. oldal verzió: 1.0



KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 7. sz. melléklet

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Adatlap

az adatvédelmi hatóság részére teljesítendő éves jelentéshez

Az érintett személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatásra, adatainak helyesbítésére,
törlésére vonatkozó elutasított kérelmek (Infotv. 16. § (3) bekezdés) száma összesen: 

00 db. 

Elutasított kérelem esetén az elutasítás indoka: 

 …

 …

Budapest, 2017. március 31. 

Kapitány Gábor
termelési és biztonsági menedzser

Shadow Consulting Privacy Branch ®          61/71. oldal verzió: 1.0



KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 8. sz. melléklet

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐESZKÖZ TELEPÍTÉSI NAPLÓ

Az érintettek személyes adatainak rögzítésére alkalmas műszaki eszközökről

Sorszá
m

Eszköz
megnevezése

Eszköz
rendszerazonosító

Elhelyezési
helye

Megfigyelt
terület leírása

Kamera
felvételi

tartománya

Adatrögzítés
ténye

Adatmegje-
lenítés helye

Adatmegje-
lenítés módja

Utolsó frissítés időpontja:   2016. június 30.  Frissítést végző neve:   …………………………………..

     beosztása:   …………………………………..
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Kitöltési útmutató

az Elektronikus Megfigyelőeszköz Telepítési Napló kitöltéséhez

I. Általános tájékoztató

1. Az  Elektronikus  Megfigyelőeszköz  Telepítési  Napló (a  továbbiakban:  Napló)
feladata a személyes adatok rögzítését végző technikai eszközök főbb jellemzőinek, és
az adatkezelés szempontjából releváns információk leírása. 

2. A Napló  egy  olyan  dokumentum,  amelynek  az  adatkezelés  teljes  időtartama  alatt
naprakészen kell biztosítania az adott szolgáltatási helyen működő adatrögzítő eszközök
beazonosíthatóságát.  A  megnyitás  időpontjától  folyamatosan  vezetendő  egészen  az
adatkezelés befejezéséig. 

3. A Naplóban változtatásokat csak az arra feljogosított személy végezhet, ennek során:

a, végezze el az aktualizáláshoz szükséges módosításokat,

b, javítsa a nyomtatvány jobb felső részén található verziószámot,

c, javítsa a módosítás időpontját,

d, tüntesse fel a nevét és beosztását,

e, nyomtassa  ki  a  Naplót,  és  helyezze  el  az  adott  szolgáltatási  helyre  vonatkozó

Adatvédelmi Szabályzat iratai közé,

f, gondoskodjon az előző verziót tartalmazó Napló példányának meghatározott ideig

történő tárolásáról.

4. A már  nem  aktuális  Naplópéldányokat  60  napig  kell  megőrizni,  ennek  lejártakor
selejtezhetőek.
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II. A Nyilvántartás egyes oszlopainak kitöltése

1. Eszköz megnevezése

Ide az adott készülék rendeltetésének megfelelő megnevezést kell feltüntetni. 
(Pl.: kamera, elektronikus beléptető terminál)

2. Eszköz rendszerazonosító

Az adott technikai eszköz felhasználás során használt azonosítója.
(Pl.: 23. sz. kamera, -2 szint bejárat beléptető terminál)

3. Elhelyezési helye

Az eszköz felszerelésének helyét kell feltüntetni.
(Pl.: Gránit liftelőtér, Szabadság téri forgóajtó)

4. Megfigyelt terület leírása

Itt elsősorban a kamerák által megfigyelhető terület megnevezését kell leírni.
(Pl.: az aula területe a bejárattól a közlekedőfolyosó végéig, a tetőkijárati ajtó előtere)

5. Kamera felvételi tartománya

Itt csak az adott kamera képfelvételi lehetőségeit kell beírni.  

a, nem vezérelhető kamera esetében: FIX

b, vezérelhető kamera (doom) esetében: MOZGATHATÓ

c, vezérelhető fókuszú kamera esetében: ZOOM

6. Adatrögzítés ténye

Itt azt kell feltüntetni, hogy az adott eszköz által gyűjtött adatok rögzítésre kerülnek-e.
Amennyiben rögzítés történik, úgy annak időszakát is jelölni kell.

a, NEM

b, IDŐSZAKOSAN

c, KEZELŐI DÖNTÉSRE

d, FOLYAMATOSAN
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7. Adatmegjelenítés helye

Azokat  a  helyeket  kell  szerepeltetni,  ahol  a  rögzített  adatok  valamilyen,  emberi
megtekintésre alkalmas módon megjelennek.
(Pl.: teherporta)

8. Adatmegjelenítés lehetőségei

a) csak a megjelenítés helyszínén lévő berendezésen ADATRÖGZÍTÉS HELYÉN

b) feljogosított mobileszközökön MOBIL ESZKÖZÖKÖN

c) kombináltan KOMBINÁLT MÓDON
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KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

Adatkezelési nyilatkozat
állásra pályázók részére

Alulírott, (kérem nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni!)

Név: ………………………………………………………………….

Születési hely és idő: ………………………………………………………………….

Anyja neve: ………………………………………………………………….

Állandó lakcíme: ………………………………………………………………….

Jelen nyilatkozat saját akaratomból történő aláírásával a 2011. évi CXII. törvény rendelkezésiben
foglaltak szerint kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. a fenti,
valamint az általam átadott önéletrajzban, dokumentum másolatokban és motivációs levélben szereplő
személyes  adataimat  kezelje.  Az  adatkezelésre  vonatkozó  részletes  tájékoztatást  megkaptam  és
megértettem:  így  különösen  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  Adatkezelési  Szabályzatának
vonatkozó  rendelkezéseit  megismertem,  az  adatkezelés  feltételeivel  és  körülményeivel  tisztában
vagyok. 

Hozzájárulok továbbá képmásom rögzítéséhez és kezeléséhez.

A jelen hozzájárulásom kizárólag a .............................  pozícióra történő pályázattal összefüggésben
érvényes.  

A jelen hozzájárulásom a nyilatkozat aláírásától számított 3 évig érvényes, kérem, hogy amennyiben
bármely pozícióra alkalmasnak találnak,  úgy a pályázatomat a kiválasztási  folyamat során vegyék
figyelembe. 

Budapest, 2017.………………… hónap   ….. nap.
  

   nyilatkozatot tevő személy
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Karrierportálon történő regisztráció esetén, ha egy pályázat nem
közvetlenül az érintettről érkezik, az érintett az alábbi

tájékoztatást kapja
Tisztelt [NAME]!

Értesítjük, hogy az Ön pályázata rögzítésre került a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária
Kft. [PUBLIC_SITE_URL]:{label:karrier oldalán}.

A kiválasztási folyamat folytatásához, kérjük legkésőbb [NUM_OF_DAYS] napon belül olvassa el és
fogadja  el  a  Knorr-Bremse  Vasúti  Jármű  Rendszerek  Hungária  Kft.  [ACCEPT_TERMS_URL]:
{label:adatkezelési szabályzatát}.

Az adatkezelési szabályzat elfogadása nélkül, jelentkezése 3 nap után törlésre kerül.

A rögzített adatait ellenőrizheti, vagy módosíthatja a karrier portálra belépve, az alábbi linken:
[PUBLIC_LOGIN_URL]:{label:Belépés a Knorr-Bremse oldalára}
Felhasználóneve: [USERNAME]
Jelszót  "[PUBLIC_FORGOT_PASSWORD_URL]:{label:az  elfelejtett  jelszó}" funkció segítségével
tud igényelni.

[ROOT_ORG_SIGNATURES]

Shadow Consulting Privacy Branch ®          67/71. oldal verzió: 1.0



KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 11. sz. melléklet

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

F I G Y E L E M F E L H Í V Á S

Tisztelt Látogatóink, Vendégeink!

Az KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. adatkezelői jogviszonyából eredően felhívja a figyelmet
arra,  hogy  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magánterületein  és  a  közforgalom  számára
megnyitott  magánterületein elektronikus megfigyelőrendszer működik, amely az itt  bármely célból
megjelenő természetes személyről kép -, hang-, illetve kép - és hangfelvételt készít. A kezelt adatok a
vonatkozó törvényi rendelkezés (2011. évi CXII. tv.) szerint személyes adatnak minősülnek.

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség és a személyes szabadság, valamint a vagyoni
tulajdon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértések
bizonyítása,  valamint  a  bekövetkező rendkívüli  események során történtek utólagos vizsgálatának,
illetőleg a hatósági jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól  rendelkező 2005.  évi  CXXXIII.  törvény 30.  §,  valamint  az érintett  hozzájárulása a
Securitas Kft. őrzési tevékenységével érintett területre történő belépéssel.

Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában 3 munkanap. 

A személyes adatok jogszabály által meghatározott bejelentését igazoló Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-000000/2016.

Az elektronikus megfigyelőrendszer által  rögzített  személyes adatok megtekintésére kizárólag a
Securitas Kft. által alkalmazott és a védett magánterület tulajdonosi képviselője által felhatalmazott
személyek  jogosultak.  A  kezelt  adatok  kizárólag  a  2011.  évi  CXII.  törvényben  meghatározott
esetekben és módon továbbíthatóak. 

Az a természetes személy, aki a jelen figyelemfelhívás megismerését és tudomásulvételét
követően az épületbe belép, és bent tartózkodik, a törvény szerint részéről olyan ráutaló

magatartást teremt, mely szerint a magánterületen, illetve a közönség számára nyitva álló
magánterületen kötelezően előírt védelmi szabályokat elfogadja.

A már kezelt adatok tekintetében jelentkező személyiségi jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a
Securitas  Kft.  szolgálatban  lévő  vagyonőrei,  vagy  a  http://www.knorr-
bremse.hu/media/documents/railvehicles/supplier_information/Adatvedelmi_szabalyzat_Knorr_Brems
e.pdf elérhetőségen  feltöltött  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  Adatkezelési  Szabályzata  ad
további felvilágosítást.
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Az KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. megköszöni, hogy a figyelemfelhívás
tudomásulvételével, és a közölt szabályok elfogadásával elősegítik közös érdekeink

érvényesülését.

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 12. sz. melléklet

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

F I G Y E L E M F E L H Í V Á S

Tisztelt Látogatóink, Vendégeink!

Az KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. adatkezelői jogviszonyából eredően felhívja a figyelmet
arra,  hogy  a  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  magánterületein  és  a  közforgalom  számára
megnyitott  magánterületein  elektronikus  beléptetőrendszer  működik,  melynek  igénybevételénél
személyes adatait hitelt érdemlően igazolnia szükséges, és ezek rögzítésre kerülnek. A kezelt adatok a
vonatkozó törvényi rendelkezés (2011. évi CXII. tv.) szerint személyes adatnak minősülnek.

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség és a személyes szabadság, valamint a vagyoni
tulajdon védelme érdekében a védett magánterületre történő illetéktelen belépés megakadályozása és a
bent  tartózkodás  megelőzése.  A  bekövetkező  rendkívüli  események  során  történtek  utólagos
vizsgálatának, illetőleg a hatósági jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól  rendelkező 2005.  évi  CXXXIII.  törvény 32.  §,  valamint  az érintett  hozzájárulása a
személyazonosságát igazoló okmány bemutatásával és a személyes adatainak megadásával.

Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában alkalmi látogatói kártya esetén  24 óra,  egyéb
esetekben 6 hónap (bérlői, szolgáltatói kártya). 

A személyes adatok jogszabály által meghatározott bejelentését igazoló Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-102238/2016.

Az elektronikus  beléptetőrendszer  által  rögzített  személyes  adatok  megtekintésére  kizárólag  az
Securitas Kft. által alkalmazott, és a védett magánterület tulajdonosi képviselője által felhatalmazott
személyek  jogosultak.  A  kezelt  adatok  kizárólag  a  2011.  évi  CXII.  törvényben  meghatározott
esetekben és módon továbbíthatóak. 

Az a természetes személy, aki a jelen figyelemfelhívás megismerését és tudomásulvételét
követően adatai megadásával az épületbe belép és bent tartózkodik,  a törvény szerint részéről
olyan ráutaló magatartást teremt, mely szerint a magánterületen, illetve a közönség számára

nyitva álló magánterületen kötelezően előírt védelmi szabályokat elfogadja.

A már kezelt adatok tekintetében jelentkező személyiségi jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a
Securitas  Kft.  szolgálatban  lévő  vagyonőrei,  vagy  a  http://www.knorr-
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bremse.hu/media/documents/railvehicles/supplier_information/Adatvedelmi_szabalyzat_Knorr_Brems
e.pdf elérhetőségen  feltöltött  KNORR-BREMSE  HUNGARIA Kft.  Adatkezelési  Szabályzata  ad
további felvilágosítást.

Az KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. megköszöni, hogy a figyelemfelhívás tudomásulvételével,
és a közölt szabályok elfogadásával elősegítik közös érdekeink érvényesülését.

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. Adatkezelési Szabályzat 13. sz. melléklet

KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. 
1238 Budapest, Helsinki út 105.

A regisztrációköteles adatkezelések NAIH nyilvántartási számai:

I. A szakmai tevékenységgel összefüggő adatkezelések

1. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása NAIH-106710/2016

2. Elektronikus beléptetőrendszer alkalmazása NAIH-102238/2016.

3. Manuális (élőerős) be- és kiléptetési protokoll NAIH-102240/2016.

4. Jármű, csomag és ruházat ellenőrzése NAIH-102242/2016

5. Bűncselekmény,  szabálysértés  elkövetésekor,  munkahelyi  szabályok  megsértésekor,

illetőleg a kényszerítő intézkedések és eszközök alkalmazását követő jegyzőkönyvek

kitöltése NAIH-102243/2016

6. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés NAIH-102245/2016

II. A szervezeti működéséhez kapcsolódó adatkezelések

1. Új  munkaerő  felvétele,  álláshirdetés  és  ezzel  kapcsolatos  internetes  regisztráció

NAIH-102247/2016

III. A kereskedelmi célú és internetes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelések 

1. A  KNORR-BREMSE  HUNGARIA  Kft.  honlapját  megnyitó  látogatók  (nem

bejelentéskötelezett)
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2. A KNORR-BREMSE HUNGARIA Kft. promóciós tevékenysége NAIH-105428/2016
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