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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A LUKOIL TÖLTŐÁLLOMÁSOK ÜGYFELEI RÉSZÉRE
(A TÖLTŐÁLLOMÁS TERÜLETÉRE BELÉPŐ NORMBENZ MAGYARORSZÁG KFT.
MUNKAVÁLLALÓNAK NEM MINŐSÜLŐ SZEMÉLYEK VONATKOZÁSÁBAN A
TÖLTŐÁLLOMÁSOKON LÉVŐ VAGYONVÉDELMI KAMERARENDSZER ÁLTAL RÖGZÍTETT
KAMERAFELVÉTELEK
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
FONTOSABB RENDELKEZÉSEINEK KIVONATA)

A Normbenz Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a Lukoil töltőállomásokon
és az üzemanyag tároló telephelyen (a továbbiakban: Telephelyeken) elhelyezett térfigyelő
kamerarendszer (a továbbiakban: Kamerarendszer) üzemeltetője ezúton teszi közzé a
kamerás megfigyelés keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A személyes
adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a kamerás megfigyelésre vonatkozó
részletes tájékoztató elérhető a Telephelyeken, illetve a tájékoztató matricákon/táblákon
megjelölt központi elérhetőségen lehetséges bővebb információt kérni.
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése a hatályos jogi szabályozások alapján,
valamint az előírt követelményeknek megfelelően történik az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) vonatkozó rendelkezéseire.

1.) Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője a Kamerarendszert üzemeltető Normbenz Magyarország Kft.
Név:
Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Weboldal:

Normbenz Magyarország Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 13. B. ép.
+36 1 465 7600
+36 1 465 7645
info@normbenz.hu
www.lukoil.hu

Kamerás megfigyeléshez kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartás szám: NAIH- 98107/2016.
2.) A kezelt adatok köre
A kamerás megfigyelés során az Érintett képmása, illetve megfigyelés idején és látókörében
tanúsított magatartása, tevékenysége. Adatkezelő kijelenti, hogy a Kamerarendszer hangot
nem rögzít.

Kiadás dátuma: 2018.06.26.
Hatálybalépés dátuma: 2018.07.01.

oldal: 1/4
Verzió: 1

SEC_5.2_HU

3.) Az adatkezelés célja
A Kamerarendszerrel történő megfigyelés célja:
• személyvédelem: a Töltőállomás területére belépő, ott tartózkodó személyek
(Érintettek, alkalmazottak) emberi életének, testi épségének, személyi
szabadságának védelme;
• a vagyonvédelem: a Töltőállomás területének, illetve a területén található épületek, az
azokban található ingóságok, valamint a töltőállomás területén található további
ingóságok, berendezések, járművek, egyéb vagyontárgyak továbbá az Érintettek,
alkalmazottak vagyontárgyainak védelme;
• veszélyes anyagok őrzése: a Töltőállomás területén tárolt nagy mennyiségű,
veszélyes anyagnak minősülő üzem- és kenőanyag, valamint palackos PB gáz
biztonságos őrzése
4.) Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a Kamerarendszer által rögzített személyes adatokat (képfelvételeket) a
rögzítéstől számított legfeljebb 30 munkanapig őrzi meg. A képfelvételek a megőrzési idő
leteltével egyidejűleg haladéktalanul, automatikusan törlésre kerülnek.
5.) Adattovábbítás
Adatkezelő a Kamerarendszer által rögzített személyes adatokat (képfelvételeket) harmadik
személynek nem továbbítja, kivéve, ha arra folyamatban lévő eljárás lefolytatása érdekében
az eljáró hatóság vagy bíróság megkeresése alapján az Szvtv. 31. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően köteles. Adatkezelő az egyes
adat továbbításokról, adattovábbítási nyilvántartást vezet.
6.) A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Kamerarendszer alkalmazásával együtt járó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos
érdekeinek védelme és az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulást az
Érintett az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ráutaló magatartással adja
meg, amikor a megfigyelt területre az ott elhelyezett tájékoztatás tudatában bemegy.
Az Adatkezelő megítélése szerint a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések
észlelése, az elkövető tettenérése, valamint e jogsértő cselekmények megelőzése és
bizonyítása céljából a Kamerarendszer alkalmazása szükséges és az Érintett személyes
adatok védelméhez fűződő jogának aránytalan korlátozásával nem jár. Adatkezelő a rögzített
felvételeket és az azon szereplő személyes adatokat kizárólag bírósági vagy más hatósági
eljárásban bizonyítékként használhatja fel.
7.) Az Érintett jogai
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
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Az Érintett kérheti azt, hogy az Infotv. rendelkezései alapján az Adatkezelő írásban
tájékoztassa őt arról, hogy mi látható a rögzített felvételen.
Az Érintettnek továbbá lehetősége van arra, hogy azokba a rögzített felvételekbe betekintsen,
amelyek az ő képmását tartalmazzák, azonban nem jogosult arra, hogy a rögzített felvételről
másolatot kérjen.
Az Érintett az Infotv.-ben biztosított helyesbítéshez való jog keretében, hogy a felvétellel
összefüggésben rögzített egyes adatok módosítását kérheti (például a felvételen látható
dátum helyesbítése), feltéve, ha tudja igazolni, hogy az adat a valóságnak nem felel meg
Érintett csak a felvételek rögzítésére meghatározott időt követően és csak abban az esetben
jogosult kérni a képmását tartalmazó felvétel törlését, amennyiben a felvételt az Adatkezelő
még nem semmisítette meg és a törlést valamely jogszabályi rendelkezés nem zárja ki.
Az érintett az Szvtv. 31. § (6) bekezdésére hivatkozva a rögzítéstől számított 30 munkanapon
belül jogának vagy jogos érdekének megjelölésével (például hatósági vagy bírósági eljárás
során, bizonyítékként való felhasználás érdekében) kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a
felvételeket.
A tájékoztatás, a felvételbe történő betekintés, a helyesbítés, a felvétele törlése, valamint
zárolása kérhető e-mailben az info@normbenz.hu e-mail címen és postai levél útján a
következő postai címen: 1068 Budapest, Benczúr utca 13. B. ép. Mindkét esetben a
személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem
beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása a jelen szabályzatban
meghatározottól eltérő célra történik;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
8.) Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását.
A Kamerarendszer az adatok biztonsága érdekében a felvételeket automatikusan rögzíti és a
megjelölt megőrzési határidő lejártát követően a rendszer a felvételeket automatikusan törli. A
rögzített felvételeket az Adatkezelő Telephelyeken az irodában, illetve szerverszobában
elhelyezett rögzítőn tárolja, melyet jelszóval és felhasználónévvel véd.
9.) Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék, amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő ennek nem felelt
meg, úgy írhat az Adatkezelőnek az info@normbenz.hu e-mail címre, vagy a 1068 Budapest,
Benczúr utca 13. B. ép. postai címre.
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Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való
jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu)
• Az érintett lakóhely vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2018. június 26.

Horváth-Dori Jenő sk
ügyvezető igazgató
Normbenz Magyarország Kft.
Adatkezelő
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