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1. Az adatkezelési tájékoztató célja
1.1. A Korona Közraktár Zrt. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
1.2. A Korona Közraktár Zrt. adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a www.koronakozraktar.hu weboldalon, illetve székhelyének címén.
1.3. A Korona Közraktár Zrt. fenntartja megának a jogot jelen tájékozató bármikor történő
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a látogatókat.
1.4. A Korona Közraktár Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Korona Közraktár Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja, garantálja.
1.5. A Korona Közraktár Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
1.5.1.

1.5.2.

Az Adatkezelő adatai:
Név:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Telefon:
E-mail:
Weboldal:

Korona Közraktár Zrt.
1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 1/1.
14750698-2-41
01-10-046370
+36 1/501 4150
info@koronakozraktar.hu
www.koronakozraktar.hu

A Korona Közraktár Zrt. szolgáltatásai során külső adatfeldolgozó cége(ke)t vesz igénybe. Az
adatfeldolgozó igénybevételéhez szükséges az érintett tájékoztatása, de nem szükséges az
érintett előzetes beleegyezése.
a) Weblap üzemeltetése: B&L Line kft.
1138 Budapest, Váci út 158.
b) Tárhely szolgáltatás
Név:
Barakuda Kft.
Székhely:
2049 Diósd, Ámos fejedelem u. 8.
c) Kamerás megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos adatkezelés
Név:
Korona Közraktár Zrt.
Székhely:
1054 Budapest, Vértanúk tere 1.1/1.
d) Ügyviteli rendszerek üzemeltetése adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez
Név:
Silver Star Consulting Kft.
Székhely:
1046 Budapest, Berzsenyi Dániel tér 12/B

2. A személyes adatok köre
2.1. A Korona Közraktár Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az
önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
2.2. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
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2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános
Adatvédelmi Rendelet, GDPR)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

3. Fogalmak
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez tartozó technikai feladtok elvégzése.
Adatfeldolgozó: Aki vagy amely szerződés alapján a személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelő: Aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: Az adatokon végzet bármely művelet, mint pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése is.
Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, törlésének és felhasználásának véglegesen
vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Érintett: Személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes
személy.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Korona Közraktár Zrt. honlapjának látogatója.
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható.
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Korona Közraktár Zrt.

Adatvédelmi tájékoztató
3

4. Adatkezelések

4.1. Alapelvek
4.1.1.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) Ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) Azt a törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

4.1.2.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában minden szakaszában meg kell
felelnie e célnak.

4.1.3.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig. Személyes adat csak a megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

4.1.4.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelő és adatfeldolgozó személyéről, jogairól és
jogorvoslati lehetőségekről.

4.2. A személyes adatok biztonsága
4.2.1.

A Korona Közraktár Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
székhelyén, külső mentési helyszínen és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

4.2.2.

A Korona Közraktár Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) A jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (bizalmasság),
b) Változatlansága igazolható (sértetlenség),
c) Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
d) Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

4.2.3.

A Korona Közraktár Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

4.2.4.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp) függetlenül
sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.
Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő és adatfeldolgozó megtesz tőle elvárható
minden óvintézkedést, de ennek ellenére előfordulhatnak esetlegesen ilyen hacker támadások.

4.3. Cookie-k (sütik)
4.3.1.

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal
használatával kerülnek a látogató számítógépére úgy, hogy azokat a látogató internetes
böngészője menti le és tárolja el.
A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és
engedélyezi a sütik letöltését és használatát. A látogatótól függ, hogy a böngésző
beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja. A sütik használatáról az egyes
böngészők Súgó menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
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4.3.2.

A Korona Közraktár Zrt. weboldalán cookie-kat (sütiket) használ, melynek célja a
munkamenetek tárolása, alkalmazásával lehetőség van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását
a
korábbiakkal,
de kizárólag
saját
tartalma
tekintetében.
A
www.koronakozraktar.hu weboldal látogatásakor, böngészésekor anonim, személyes adatok
nélküli adatokat gyűjt a látogatásról, melyek alapján analizálja a látogatási statisztikákat.

4.3.3.

A sütik elfogadása nem kötelező. A Korona Közraktár Zrt. nem vállal azonban felelősséget
azért, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

4.3.4.

A felhasználó letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti
megnevezéssel van lehetőség.

4.4. Az adatkezelés célja és jogalapja
4.4.1.

A Korona Közraktár Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

4.4.2.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé.

4.4.3.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.4.4.

Az adatkezelés célja
a) Kapcsolatfelvétel,
b) Ajánlat küldése,
c) Szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
d) Szerződések kezelése,
e) A megrendelésekből, szolgáltatásnyújtásokból eredő szerződéses kötelezettségek
teljesítése és jogok gyakorlása,
f) Jogszabályi kötelezettségek teljesítése, - a közraktározott áru védelme,
g) Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

4.4.5.

Minden olyan esetben, ha az önkéntesen megadott személyes adatokat a Társaság az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri és megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít, hogy a
felhasználást megtiltsa.

4.5. Szolgáltatások igénybevétele, szerződéshez kapcsolódó adatkezelések: Az adatkezelővel
szerződött jogi személyek természetes képviselőinek, kapcsolattartóinak, ügyintézőinek
adatai
4.5.1.

Az adatkezelés célja: jogos érdek, - a szolgáltatás nyújtása, a szerződés teljesítése, módosítása,
megszüntetése, üzleti kapcsolat fenntartása.

4.5.2.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevétele érdekében a teljesítéshez önkéntes
adatszolgáltatás, hozzájárulás.

4.5.3.

A kezelt adatok köre: a képviselő/kapcsolattartó/ügyintéző természetes személy neve,
beosztása, címe, telefonszáma, e-mail címe.

4.5.4.

Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő vezetője, felhatalmazott munkavállalói.
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4.5.5.

Az adatkezelés időtartama: Azon időtartam, mely a jogos érdek érvényesítése szempontjából
szükséges, figyelembe véve az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott
időtartamot, illetve a belső szabályzatokban meghatározott időtartamot.
Az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonása esetében az adatokat törölni kell, azonban
a jogos érdek – szerződés - fenntartása érdekében a szerződött jogi személy megkereshető új
kapcsolattartó/ügyintéző tárgyában.

4.6. Szolgáltatások igénybevétele, szerződéshez kapcsolódó adatkezelések: Az adatkezelővel
szerződött természetes személyek adatainak kezelése
4.6.1.

Az adatkezelés célja: jogos érdek, - a szolgáltatás nyújtása, a szerződés teljesítése, módosítása,
megszüntetése, üzleti kapcsolat fenntartása.
Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintetett az adatkezelés céljáról, valamint arról hogy az
adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul, de amennyiben az adatok megadását
megtagadja, akkor az a szerződés – jogos érdek - meghiúsulását eredményezi.

4.6.2.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevétele érdekében a teljesítéshez önkéntes
adatszolgáltatás, hozzájárulás.

4.6.3.

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
adóazonosító jele és bankszámlaszáma.
Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet, amennyiben adatai adatfeldolgozó részére
továbbításra kerülnek.

4.6.4.

Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő vezetője, felhatalmazott munkavállalói.

4.6.5.

Az adatkezelés időtartama: Azon időtartam, mely a jogos érdek érvényesítése szempontjából
szükséges, figyelembe véve az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott
időtartamot, illetve a belső szabályzatokban meghatározott időtartamot.
Az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonása esetében az adatokat törölni kell, azonban
a jogos érdek – szerződés - fenntartása érdekében a szerződött jogi személy megkereshető új
kapcsolattartó/ügyintéző tárgyában.

4.7. Adatkezelés a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
4.7.1.

Az adatkezelés célja: A szerződött partnerek, ezek képviselői és tényleges tulajdonosainak
adatkezelése a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása
céljából.

4.7.2.

Az adatkezelés jogalapja: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott jogi kötelezettségek
teljesítése.

4.7.3.

A kezelt adatok köre: a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve,
állampolgársága, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, azonosító
okmányának típusa és száma, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, a bemutatott
okiratok másolata.

4.7.4.

Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő vezetője, felhatalmazott ügyfélkapcsolatot ellátó
munkavállalói.

4.7.5.

Az adatkezelés időtartama: a jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges időtartam,
illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam.
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4.8. Adatkezelés a Közraktári Információs Rendszerrel (KIR) kapcsolatban
4.8.1.

Az adatkezelés célja: A közraktárak egymásra zárolásának megakadályozása, az ehhez
szükséges információk lekérdezhetősége.

4.8.2.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.

4.8.3.

A kezelt adatok köre: a szerződött fél neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma, telefonszáma,
e-mail címe, képviselő neve, kapcsolattartó/ügyintéző neve, telefonszáma és e-mail címe.

4.8.4.

Az adatkezelés folyamata: A raktár zárolásakor a zárolást végző ellenőr a KIR rendszerben
rögzíti a közraktározás helyének GPS koordinátáit. Ezen koordinátákhoz az adatkezelő kijelölt
és felelős munkavállalója rögzíti a hozzá kapcsolódó adatokat.
Adattovábbítás: az adattovábbítási biztonsági elemek betartásával a megjelölt bank részére.

4.8.5.

Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő felhatalmazott munkavállalói.

4.8.6.

Az adatkezelés időtartama: Az áru raktárból történő kitárolásáig. A kitárolást követően a KIR
rendszerből az adatok törlésre kerülnek.

4.9. Ügyféllevelezés
4.9.1.

A felhasználó/ügyfél a jelen tájékoztatóban megadott, a honlapon feltüntetett elérhetőségeken,
illetve a Társaság székhelyének címére címzetten, írásban léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

4.9.2.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum
adatokkal és minden más, az üzenetben a küldő által önkéntesen megadott egyéb személyes
adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

4.10.

Adattovábbítás

Csomag/Küldemény szállítás
Az adatkezelés célja: a csomag/küldemény kézbesítésen az érintett részére.
Az adatkezelés jogalapja: a megrendelt szolgáltatás, szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a küldemény tartalma és értéke. Az
így továbbított személyes adatokat a küldemény szállítását végző cég saját adatvédelmi és
adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
d) Papíralapú rögzítés esetén a feladási adatokat tartalmazó dokumentumok 3 hónapot követően
megsemmisítésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azon feladási bizonylatok, melyek
jogszabályi szempontból igazolásként szolgálnak a küldemény feladására. Ez esetben a
megőrzési idő 3 év.

4.10.1.
a)
b)
c)

4.11.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

4.11.1. Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatali tevékenységet, beleértve a profilalkotást
is.

4.12.

Elektronikus megfigyelőrendszer

4.12.1. A Korona Közraktár Zrt. székhelyén/telephelyén/az általa bérelt ingatlanon elektronikus
megfigyelő- és rögzítőrendszert működtethet.
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4.12.2. A Korona Közraktár Zrt. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvényben
meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez a közraktározott áru védelme érdekében
elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszert (kamerarendszer) működtet. Üzemeltetését saját
maga végzi, telepítéséhez külső szolgáltatót is igénybe vehet.
4.12.3. Az adatkezelő – a vonatkozó jogszabályok keretei között – meghozza és végrehajtja az adatok
kezelésére vonatkozó döntéseket, illetve meghatározza az adatkezelési célt, és viseli az
adatkezelés jogszerűségéért való felelősséget.
4.12.4. Az adatkezelő kamerarendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a
közönség számára nyilvános részén (közforgalom számára megnyitott magánterület) alkalmaz.
A kamerarendszer működtetése során figyelemmel van az adatvédelmi jogok és előírások
betartására. Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer (kamerarendszer) működtetéséről
jól láthatóan kihelyezett figyelemfelhívó jelzéssel, tájékoztató táblával hívja fel az érintett
személyek figyelmét. A megfigyelt személy kifejezett hozzájárulásának tekintendő ráutaló
magatartása, azaz a személy a megfelelően elhelyezett ismertetést követően a kamerával
megfigyelt területre bemegy.
4.12.5. Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer (kamerarendszer)
működtetéséről jól láthatóan kihelyezett figyelemfelhívó jelzést, tájékoztató táblát minden
egyes kamera vonatkozásában megadja. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai
vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által
rögzített, személyes adatokat tartalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére
jogosult személyes köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
4.12.6. Az adatkezelő nem alkalmaz kamerarendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi
méltóságot sértheti, így például öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, illetve
kitakarással, úgynevezett maszkolással ki kell takarni az alkalmazott kamerák képének azon
részét, amely a más magántulajdonán történt eseményekre engedne rálátást.
4.12.7. A vagyonvédelmi törvény kifejezett törvényi felhatalmazása értelmében, a törvényi
rendelkezések betartásával, az ott meghatározott adatkezelési célok érdekében nincs szükség
az érintett személy hozzájárulására az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához:
ebben az esetben kizárólag az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes
anyagok őrzése, üzleti, pénzforgalmi és pénzkezelési területek, bank- és értékpapírtitok
védelme és vagyonvédelem.
A kamerarendszer ezen módon való alkalmazásának feltétele, hogy a közraktározási megbízás
(vagyonvédelem) teljesítése során fennálló körülmények, valamint a közraktározásról szóló
törvény előírásai meghatározzák, hogy más módszerrel nem érhető el a jogsértések észlelése,
az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása, az elkövető
cselekményének felderítése, továbbá a cselekmény bizonyítása. Az adatkezelő biztosítja, hogy
a technikai eszközök alkalmazására csak elengedhetetlenül szükséges mértékben kerül sor és
az az adatvédelmi jogok aránytalan korlátozásával nem jár. Az adatkezelés módjáról,
feltételeiről részletes tájékoztatást ad az érintettek részére.
4.12.8. Az adatkezelés célja: a kihelyezett kamerák és a megfigyelt területek az emberi élet, a testi
épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzését, észlelését, az
elkövető tettenérését, a jogsértések bizonyítását, a Korona Közraktár Zrt. területére engedély
nélkül belépők azonosítását vagy nem engedélyezett tevékenység végzésének dokumentálását,
továbbá a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvényben meghatározott kötelezettségek
teljesítéséhez a tárolókban és raktárakban közraktározott áru védelmét szolgálják.
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4.12.9. Az adatkezelés jogalapja: vendégek/látogatók esetében az érintett hozzájárulása, a közraktári
törvény jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Korona Közraktár Zrt-nek jogos
érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
4.12.10.A kezelt személyes adatok típusa: a kamerarendszer(ek) által rögzített felvétel, a Korona
Közraktár Zrt. területére belépő személyeknek a képfelvételen látszódó arcmása és egyéb, a
megfigyelőrendszer által rögzített személyes adat.
4.12.11.Az adatkezelés időtartama: 3 nap, rendkívüli esemény esetén 30 nap, mely további 30 nappal
meghosszabbítható.
Az adatkezelő köteles a felvételeket a bíróság, hatóságok felhívására haladéktalanul kiadni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang- vagy a kép- és hangfelvétel adatának
rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3
munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az
adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Ez esetben az adatmegőrzés ideje 30 nap, ezt
követően az adatok törlésre kerülnek.
A közraktározott áru védelmét szolgáló kamerarendszerek által rögzített felvételek
adatkezelésének időtartama A közraktározásról szóló törvényben előírt időtartam.
4.12.12.A kamerák aktuális képének, illetve felvételének megtekintésére jogosult: a Korona Közraktár
Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
4.12.13.A tárolt felvételekbe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett
jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az erre
jogosultsággal rendelkező személyek. Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő
betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét
jegyzőkönyvben rögzíti.

4.13.

Pályázatok, felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése

4.13.1. A munkaerő felvételre jelentkező munkavállalók – pályázatok, önéletrajzok benyújtása –
kezelt személyes adatainak típusa: a természetes személy neve, születési helye és időpontja,
születési családi és utóneve anyja születési neve, lakcíme, képesítési adatok, szakmai
önéletrajz, képesítést igazoló bizonyítvány másolat, fénykép, telefonszám, e-mail cím,
munkáltatói feljegyzés.
4.13.2. Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott jelölttel munkaszerződés
kötése. Az adatkezelő az érintett jelentkezőt tájékoztatja abban az esetben is, ha jelentkezése
negatív eredményű.
4.13.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve az érintett személyek jogos érdeke fűződik a
személyes adatok kezeléséhez, - hiányában meghiúsul a munkaerő-felvétel, illetve
munkaszerződés megkötése.
4.13.4. Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő vezetője, felhatalmazott munkavállalói.
4.13.5. Az adatkezelés időtartama: A jelentkezés/pályázat elbírálásáig. Azon jelöltek adatai, akik nem
kerültek felvételre, törlésre kerülnek a pályázat lezárást követő 5 munkanapon belül. Azon
jelöltek adatai is törlésre kerülnek a megjelölt határidőig, akik jelentkezésüket/pályázatukat
visszavonták. Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását követően pályázata
megőrizhető, ha az a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében
még szükséges.
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4.13.6. A személyes adatok címzettjei, az azokhoz való hozzáférés: A személyes adatokat tartalmazó
dokumentumokat elzártan, elektronikus adatok esetén külön fájlban, jelszóval mentetten kell
tárolni. Az adatokhoz való hozzáférési jogosultsággal a munkáltatói jogok gyakorlására
jogosult vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállaló jogosult. Adatfeldolgozó,
amennyiben az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez (bérszámfejtés, könyvelés)
adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő.
Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet, amennyiben adatai adatfeldolgozó részére
továbbításra kerülnek.

4.14.

Munkavállalók adatainak kezelése

4.14.1. A munkavállalók kezelt személyes adatainak típusa: a természetes személy neve, születési
helye és időpontja, születési családi és utóneve, anyja születési neve, lakcíme, TAJ-száma,
adóazonosító jele, bankszámlaszáma, képesítési adatok, szakmai önéletrajz, képesítést igazoló
bizonyítvány másolat, fénykép, telefonszám, e-mail cím, bér- és bérszámfejtési adatok, a
munkavégzést érintő indokolt egészségügyi adatok.
4.14.2. Az adatkezelés célja: az Mt-vel, a munkaszerződéssel, valamint az adó- és TB
jogszabályokkal kapcsolatos kötelezettségek, előírások betartása és teljesítése.
4.14.3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve az érintett személyek jogos érdeke fűződik a
személyes adatok kezeléséhez, - hiányában meghiúsul a munkaszerződés megkötése, illetve a
foglalkoztatás.
4.14.4. Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás időtartama, illetve a foglalkoztatással kapcsolatos
jogszabályi előírásokban foglalt időtartamokig.
4.14.5. A személyes adatok címzettjei, az azokhoz való hozzáférés: A személyes adatokat tartalmazó
dokumentumokat elzártan, elektronikus adatok esetén külön fájlban, jelszóval mentetten kell
tárolni. Az adatokhoz való hozzáférési jogosultsággal a munkáltatói jogok gyakorlására
jogosult vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállaló jogosult. Adatfeldolgozó,
amennyiben az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez (bérszámfejtés, könyvelés)
adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő.
Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet, amennyiben adatai adatfeldolgozó részére
továbbításra kerülnek.

4.15.

Részvényesek nyilvántartása

4.15.1. Az adatkezelés célja: a részvényesi minőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése.
4.15.2. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései.
4.15.3. A kezelt adatok köre: a részvényes neve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje,
anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ-száma, személyi igazolvány száma,
lakcímkártya száma, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail címe, a részvénykönyvbe való
bejegyzés időpontja és a törlés időpontja, részvénysorozatonként a részvények darabszáma, a
részvényes tulajdoni részesedésének mértéke.
4.15.4. A személyes adatok címzettjei: az igazgatóság. A munkaügyi feladatokat ellátó
munkavállalók, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkavállalók, illetve adatfeldolgozók,
valamint a részvénykönyvet vezető munkavállaló kizárólag az adott feladat ellátásához
szükséges adatokat ismerhetik meg.
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4.15.5. Az adatkezelés időtartama: a részvényesi jogviszony megszűnését követő 5 év, illetve a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben foglalt időtartam.

4.16.

Rendkívüli események

4.16.1. Az adatkezelés célja: a Társaság székhelyén/telephelyén/rendezvényének helyszínén
bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.
4.16.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve az érintett személyek jogos érdeke fűződik a
rendkívüli események kezeléséhez.
4.16.3. A kezelt adatok köre: A sérült neve, címe, születési dátuma, telefonszáma, a baleset dátuma, a
baleset és a sérülés leírása, a tett intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve,
tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.
4.16.4. Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő vezetője, felhatalmazott munkavállalói.
4.16.5. Az adatkezelés időtartama: a baleseti jegyzőkönyv tekintetében 5 év.

4.17.

Minőségi kifogások kezelése

4.17.1. Az adatkezelés célja: a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások kezelése.
4.17.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
4.17.3. A kezelt személyes adatok típusa: a megrendelő neve, címe, a panaszbejelentés ideje, módja, a
beküldött dokumentumok, a panasz leírása.
4.17.4. Adatokhoz való hozzáférés: az Adatkezelő vezetője, felhatalmazott munkavállalói.
4.17.5. Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott
válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. alapján 5 év.

4.18.

Egyéb adatkezelések

4.18.1. Ezen adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Társaság az adat
felvételekor ad tájékoztatást.
4.18.2. Hatóságok, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása,
adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az
adatkezelőt. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, az adatkezelő
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő
fenti elérhetőségein.
Korona Közraktár Zrt.

Adatvédelmi tájékoztató
11

5.1. A tájékoztatáshoz való jog
5.1.1.

A Korona Közraktár Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
5.2.1.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés történik, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) Az adatkezelés céljai,
b) Az érintett személyes adatok kategóriái,
c) Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják,
d) A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
e) A helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,
f) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) Az adatforrásokra vonatkozó információ,
h) Történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás.

5.2.2.

A Korona Közraktár Zrt. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg
a tájékoztatást.

5.3. A helyesbítés joga
5.3.1.

Az érintett kérheti a Korona Közraktár Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4. A törléshez való jog
5.4.1.

a)
b)
c)
d)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
Korona Közraktár Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat:
A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,
Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5.5.1.

Az érintett kérésére a Korona Közraktár Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
a) Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
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b) Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
c) Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d) Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
5.5.2.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve
fontos közérdekből lehet kezelni.

5.6. Az adathordozáshoz való jog
5.6.1.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.

5.7. A tiltakozás joga
5.7.1.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, - ez alól kivételt képez az egyéb jogszabály által
előírt kötelezettség teljesítése.

5.8. A visszavonás joga
5.8.1.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Eljárási szabályok
6.1. Személyes adatok törlése
6.1.1.

A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkeztétől számított 14 munkanapon
belül kerül sor. Személyes adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.1.2.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60
nappal meghosszabbítható.

6.1.3.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6.1.4.

A Korona Közraktár Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
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túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
6.2. Adatvédelmi incidensek
6.2.1.

A Korona Közraktár Zrt. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve a hozzá kapcsolódó tényeket, és a megtett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst az adatkezelő késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb
az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára
nézve.

7. Panasz az adatvédelmi auditornál
7.1. Bírósághoz fordulás joga
7.1.1.

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

7.2. Adatvédelmi hatósági eljárás
7.2.1. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:
+36 1 391 1400
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
www.naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. május 4.
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