
 

 

Rövidített adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről 

Beléptető rendszerrel és belépési engedéllyel kapcsolatosan 

 

1. Az adatkezelésre vonatkozó adatok 

1.1 Kezelt adatok 

kezelésének célja:  Társaság területére történő belépés érdekében beléptető rendszer 
működtetése, belépőkártyák igénylése, nyilvántartása, jogosultság 
engedélyezése, beléptető pontokon történő áthaladás során keletkezett 
adatok rögzítése, felhasználása 

 Az élet- és vagyonbiztonság érdekében a Társaság területére történő 
beléptetés engedélyeztetése, regisztrálása. A Társaság (bérleti és 
szolgáltatói) szerződéseihez kapcsolódó tevékenységek, telephelyeken, 
üzemi területeken történő események, munkavégzés dokumentálása 

az adatkezelés 
jogalapja: 

 Az Antenna Hungária Zrt. jogos érdeke, a saját vagy a használatban lévő 
objektumok vagyonvédelme, biztonsága érdekében. 

tárolásának 
időtartama: 

 Állandó belépő esetén: adat keletkezése vagy a jogosultság 
megszűnéséről történő tudomásul vétel + 6 (hat) hónap 

 alkalmi belépő: távozást követő 30 nap  

felsorolása illetőleg 
kategóriái: 

Belépőkártya esetén: 

 Irodabérlő társaságok munkavállalói: Név, arcképes fotó állandó 
belépőként, személyazonosításra alkalmas okirat száma, munkáltató neve, 
munkakör, telefonszám (nem kötelező adat a telefonszám és a munkakör) 

 Szolgáltató cégek és alvállalkozók munkavállalói: 

 Név, arcképes fotó állandó belépőként, személyazonosításra alkalmas 
okirat száma, munkáltató neve, munkakör, telefonszám (nem kötelező adat 
a telefonszám és a munkakör) 

 Vendégek: Név, személyazonosításra alkalmas okirat száma, munkáltató 
neve (munkáltató neve nem kötelező adat) 

Belépési engedély esetén:  

 név, anyja neve, személyazonosságot igazoló igazolvány (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útlevél) száma 

Az adatok nem különleges adatok. 

forrása: közvetlenül az Érintett vagy a partner társaság képviselőjétől 
 

 

A személyes adatok megadása fő szabály szerint az Érintett szabad döntésén múlik. Amennyiben az 

Érintett nem kívánja megadni a biztonsági célú adatkéréshez szükséges személyes adatokat, ez 

azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy az Antenna Hungária Zrt. objektumaiba történő belépés 

megtagadásra kerül. 

 



1.3. Kiknek adhatóak át az Érintett személyes adatai? 

Címzettek 
megnevezése: 

 Az őrzésvédelmet ellátó Civil Zrt. (1149 Budapest, Angol utca 77.) mint adatfeldolgozó 
kezeli az adatokat. 

 Az érintett munkáltatója, azaz a munkáltatói jogkörrel felruházott képviselője. 

 Bűncselekmény esetén a nyomozó hatóság részére meg kell küldeni az adatokat. 

Közlés célja:    Munkáltató esetén: Információ adás az érintettre beléptetésére és a személyes adatok 
kezelésére vonatkozóan. 

 Nyomozó hatóság esetén: Bűncselekmény gyanúja esetén, annak felderítése céljából 

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra az adatok, automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 
 

1.4 Kik ismerhetik meg az Érintett személyes adatait? 

Az Érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása 

érdekében. Így például az Adatkezelő biztonságvédelemmel foglalkozó munkatársai a beléptetés kezelése 

érdekében megismerik az Érintett személyes adatait.  

1.5 Az Adatkezelő által végrehajtott adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén 

tárolja, s minden szükséges szervezési és adatbiztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a 

kezelt adatok biztonságát, illetéktelen személyek számára történő hozzáférhetetlenné tételét. 

2. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

Az Érintett jogosult  

a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről illetve a saját adataiba történő betekintést kérni;  
b) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, elfeledését kérelmezni; 
c) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. 
d) bármikor a lenti adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni, pert kezdeményezni a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt, illetve jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 

 

3. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

  Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő 

Elenevezése „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.  

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. 

Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 447/8 

Elektronikus elérhetőség: antennah@ahrt.hu  dpo@ahrt.hu 

Telefon:  +36 1 464 2464  

Honlap:  http://www.ahrt.hu   
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