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Tájékoztatás telephelyre történő, regisztrációval egybekötött belépés  
 

 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény 23 § és 26. § (1) a) értelmében az FCC Magyarország Kft. jogosult a területre 
belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására személyes adatot kezelni személy- és 
vagyonvédelem érdekében.  

Belépéskor kérjük, hogy minden esetben jelentkezzenek portaszolgálatunkon regisztrációra.  

Amennyiben személygépjárművel érkezik, úgy megkérjük, hogy előzetesen a rendszámot leadni 
szíveskedjen.  

A rendszám együtt kezelődik a többi – belépéskor megadott személyes – adattal. 

A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (EU) GDPR általános 
adatvédelmi rendelete, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevételével történik. 

A társaság személyes adatot jogszabályi felhatalmazás, valamint jogos érdek érvényesítése alapján 
kezel. 

 
Adatkezelés helye:  telephely portaszolgálat recepciója 

Adatkezelés eszközei:  belépési jelenléti ív, irodai tárolással. 

Adatkezelési nyilvántartási száma:  NAIH-78451/2014 

 
Az adattörlés határideje: Az épületbe történő beléptetés során rögzített adatok felhasználásának 
hiányában, alkalmi belépés esetén, a látogató távozását követő 24 óra elteltével az adatok törlésre 
kerülnek. A rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul.  

 
Az érintett jogai: 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. 

2. Az érintett kérheti, hogy a társaság adjon tájékoztatást az általa kezelt, feldolgozott adatairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

3. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. 

4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés vagy továbbítás 
kizárólag a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének 



 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; valamint, ha a személyes 
adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik. 

5. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (Székhely: 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36 (1) 391-
1400; Telefax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatának 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Az adatkezelő adatai 
Név:  FCC Magyarország felelősségű társaság.  
Rövid név:  FCC Magyarország Kft. 
Cégjegyzékszám:  Cg. 05-10-000500 
Székhely:  2360 Gyál, Kőrösi út 53. 
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: titkarsag@fcc-group.hu  
Honlap:  https://www.fcc-group.eu/hu 
 
Adatvédelmi tisztviselő (DPO) adatai 
Név:  Black Cell Kft. 
Székhely:  1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. 
Elektronikus elérhetőség:  dpo@blackcell.hu 
Telefon:  +36 1 605 0302 
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