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Adatvédelmi tájékoztató

Az ügyfélszolgálatok (Darnozseli, Mosonmagyaróvár) kamerás meg�gyelése
Adatkezelés azonosítószáma: AK0003

1. Az adatkezel® és az adatkezelésre jogosult személyek

Az Aqua Szolgáltató Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4., cégjegyzékszáma:
08-09-003727, adószáma: 11130682-2-08, weboldala: http://www.aquakft.hu/, továbbiakban: Vízm¶)
2018. május 25. napjától kezd®d®en a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint
kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

• képfelvétel a helyiségr®l

1.1. Adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban

Patent Távfelügyelet Kft
Weboldal: www.securitypatent.hu

Telefonszám: 00 36 (96) 512-630
E-mail cím: Info@patentcsoport.hu
Postai cím: Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49, 9200
Végzett tevékenység: Kamerarendszer támogató
Garanciák: Nem férnek hozzá a rendszerhez, de segítséget nyújtanak

probléma esetén (az esetek jelent®s részében az Aqua bels®
IT-ja végzi az üzemeltetési feladatokat)

* * *

Ellen®rz® tevékenységet végz® szervezetek/vállalatok
Weboldal: na

Telefonszám: változó
E-mail cím: változó
Postai cím: változó
Végzett tevékenység: A prudens m¶ködés biztosítása érdekében számos cég végez

vizsgálatot az Aqua Szolgáltató Kft.-nél (pl. könyvvizsgáló,
számlázó rendszer auditorok)

Garanciák: Az ilyen szervezetek a legnagyobb titoktartási követelmény
mellett végzik a munkájukat és mintavételezéssel
dolgoznak.

* * *
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2. Adatvédelmi tisztvisel®

A Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®t nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi
elérhet®ségeken fordulhat:

Tolnainé Török Tünde
Telefonszáma: +36-96/577-460
e-mail címe: adatkezeles@aquakft.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a Vízm¶nél: Adatkezel®, vagy egy harmadik fél jogos
érdeke miatt.

4. Személyes adatok címzettjei

Az felvételekhez kizárólag az informatikai doglozói férnek hozzá, külön engedélyezést követ®en.

5. Az adatkezelés id®tartama

Az ügyfélszolgálatok (Darnozseli, Mosonmagyaróvár) kamerás meg�gyelése meg®rzési ideje: egységesen 1
hét a felvétel készítését követ®en.

6. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböz® rendszerben kerülnek tárolásra melyekr®l jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható:

Kamera rendszer: IP kamerák a Vízm¶ hálózatán kommunikálnak, de a rögzítés egy speciális gépre
történik, melybe csak a kijelölt személyek tudnak belépni.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja gyakorolni:

• személyesen felveszi a kapcsolatot a Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®jével (el®re egyeztetett
id®pontban) az alábbi címen: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.;

• e-mailt küld a Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®je részére a adatkezeles@aquakft.hu e-mail címre;

• telefonon felveszi a kapcsolatot a Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®jével a +36-96/577-460
telefonszámon;

Önt az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

7.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Vízm¶t®l arra vonatkozóan, hogy a Vízm¶ kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Vízm¶ kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következ® információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelés céljai;

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii) a kezelt személyes adatok
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(iv) címzettjei vagy jöv®beli címzettjei;

(v) a személyes adatok tárolásának tervezett id®tartama vagy az id®tartam

(vi) meghatározásának szempontjai;

(vii) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön
személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve

(viii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Vízm¶ által kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a
kamerafelvételen szerepl® további személyek nem lesznek felismerhet®k a felvétel másolatán.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Vízm¶t®l kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes
adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Vízm¶ a kamerafelvételt módosítsa,
azonban kiterjed arra, hogy a Vízm¶ a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására
vonatkozó jegyz®könyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat
tartalmaz.

7.3. Törléshez való jog

A Vízm¶ az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A Vízm¶ a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelését el®író, a Vízm¶re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekb®l vagy a Vízm¶re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érint® közérdek alapján,

(iv) közérdek¶ archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószín¶síthet®en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést), illet®leg

(v) jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Vízm¶ indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) a Vízm¶nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gy¶jtötte vagy kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs els®bbséget élvez®
jogszer¶ ok az adatkezelésre,

(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

(iv) a Vízm¶, illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat
törölni.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Vízm¶vet, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Vízm¶,
illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi
igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében
vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéb®l kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
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(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Vízm¶nek, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége,
azonban Ön jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli vagy

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Vízm¶, valamint a Biztonsági Cég az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a
feloldást megel®z®en.

8. Jogsértés esetén tehet® lépések

Amennyiben jogsértést észlelt a Vízm¶, vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen
velünk kapcsolatba a következ® e-mail címen vagy telefonszámon: adatkezeles@aquakft.hu, +36-96/577-
460.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhet®ségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történ® jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
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