TÁJÉKOZTATÓ A BELÉPTETÉSKOR

Adatkezelő megnevezése:
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Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:
Telefon:
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SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
SEFAG Zrt.
Cg.14-10-300060
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
+36-82-505-100
titkarsag@sefag.hu
Barkóczi István vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő:
E-mail cím:

Horváth Hajnalka
adatvedelem@sefag.hu

Tájékoztatjuk, hogy a beléptetéskor a SEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) élve a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben
(a továbbiakban: Szvtv.) meghatározott jogával, beléptető rendszert alkalmaz.
A beléptető rendszer alkalmazásának vagyon- és életvédelmi céljai vannak. A beléptető rendszer
használatát mind a Társaság vagyoni javainak megóvása, mind a Társaság területén tartózkodók személyi
biztonsága indokolja.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146234/2018
adatkezelés célja: be- és kiléptetés
kezelt adatok köre: név, lakcím, rendszám, be- és kilépés időpontja
adatkezelés jogalapja: Szvtv. 32. §
adattárolás határideje:
− a rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait (nevét és lakcímét)
o rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul,
o alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével
törli a Társaság.
− a rendszer működtetése során keletkezett adatokat
o rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az
adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,
o alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével
törli a Társaság.
A rögzített és tárolt személyes adatokkal érintett személy jogosult a Társaság vezető tisztségviselőjéhez vagy a
kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személyéhez (a Társaság ellenőrzési
osztályvezetőjéhez) vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett írásbeli megkeresésében (postai úton: 7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 21., elektronikus úton adatvedelem@sefag.hu) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről
tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése
ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu ) lehet élni.

