
FS-ÜRSZ-06M 

1 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

- BELÉPŐKÁRTYA KÜLSŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE- 

- BELÉPŐKÁRTYA ÁTVÉTELÉRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT KÜLSŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE - 

 

Tisztelt Érintett! 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-
14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk általi adatkezelések egyes 
jellemzőiről.  

1. Az adatkezelő személye: FALCO Zrt. [székhely: 9700 Szombathely, Zanati u. 26; telefon: +36 94 516 600; e-
mail: info@falco-woodindustry.com, cégjegyzékszám: 18-10-100539; adószám: 11302526-2-18 
(továbbiakban: FALCO vagy adatkezelő) 

2. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél 
megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az 
adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz 
hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az 
adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást. 

3. Az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak: 

A) BELÉPŐKÁRTYA KÉSZÍTÉSE KÜLSŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

Érintettek Az adatkezelő üzemi területére lépő látogatók 

Adatkezelés célja Belépőkártya biztosítása minden olyan, a FALCO üzemi területére belépő 
személynek, akik semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem 
állnak sem a FALCO-val, sem a FALCO területén munkát végző más 
személlyel. Az érintett a belépőkártya (mágneskártya) segítségével lép be 
a FALCO területére, valamint azt a látogatás során magánál tartja, ezzel 
igazolva, hogy megismerte a FALCO területén érvényben lévő 
munkavédelmi szabályokkal kapcsolatos tájékoztatást. 

Kezelt adatok köre Név, születési dátum, kártyaszám, cégnév, dátum 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; jogos érdek 
megnevezése: személy és vagyonvédelem, a munka biztonságos 
megszervezéséhez fűződő jogos érdek, továbbá annak biztosítása, hogy a 
FALCO telephelyén csak megfelelő oktatásban részesültek személyek 
tartózkodhassanak - ld. a B) pontot is] 

Az adatkezelés időtartama A belépőkártya kiadásával kapcsolatban gyűjtött adatokat az adatkezelő az 
adatfelvételtől számított 24 óra elteltével megsemmisíti. 

Adatszolgáltatás kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Az adatszolgáltatás nem kötelező.  
Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatkezeléshez, a FALCO 
megtagadhatja a területére történő belépést. 

B) NYILATKOZAT A BELÉPŐKÁRTYA ÁTVÉTELÉRŐL 

Érintettek Az adatkezelő üzemi területére belépő személyek 

Adatkezelés célja Minden, a FALCO területére belépő személy megfelelő munka- és 
tűzvédelmi oktatásban részesítése a biztonságos munkavégzés garantálása 
érdekében (a belépőkártya átvételének feltétele a megfelelő 
tájékoztatások tudomásul vételének igazolása). 

Kezelt adatok köre Név, cégnév, születési dátum, kártyaszám, látogatás dátuma, aláírás 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; jogos érdek 
megnevezése: a munka biztonságos megszervezéséhez fűződő jogos 
érdek; megfelelő tájékoztatás biztosítása az adatkezelő telephelyére 
belépő személyek számára abból a célból, hogy az adatkezelő 
garantálhassa: csak olyan személyek lépnek be a telephelyére, akik 
megfelelő Munka- és tűzvédelmi tájékoztatásban részesültek] 
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Az adatkezelés időtartama Az adatkezelő a tájékoztatás tudomásulvételével és a belépőkártya 
átvételével kapcsolatos nyilatkozatot annak megtételétől számított 24 óra 
elteltével megsemmisíti. 

Adatszolgáltatás kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Az adatszolgáltatás nem kötelező. 
Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatkezeléshez, a FALCO 
megtagadhatja a területére történő belépést. 

4. Adattovábbítással kapcsolatos információk 

Az adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba 
továbbítani. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek 
továbbíthatja, kizárólag az érintettel, vagy a cégével kötött szerződés teljesítése érdekében. Az érintett adatai 
továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, 
illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott 
szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses 
titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

5. Az érintett jogai 

Ön jogosult kérésre betekinteni és ellenőrizni a FALCO által megszerzett, nyilvántartott vagy használt személyes 
adatait, jogosult továbbá tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. Ön jogosult a hibás személyes 
adatának helyesbítését kérni. Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni, amennyiben 
adatkezelésre már nincs szükség az eredeti adatkezelési cél szempontjából; Ön visszavonta a hozzájárulását és 
az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
az adatkezelésre; az adatkezelés jogellenes; az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése a 
törlést megköveteli. Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; az 
adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, mert az adatok felhasználásának korlátozását kéri; az 
adatkezelés célja már nem áll fenn, de Ön jogai érvényesítéséhez kéri az adatkezelés fenntartását; Ön tiltakozott 
az adatkezelés ellen, de az adatkezelő még vizsgálja, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos érdekeivel szemben. Ön jogosult adatai hordozhatóságát kérni (Ön jogosult a rendelkezésre 
bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más 
adatkezelőhöz továbbítani, továbbá az adatok közvetlen továbbítását kérni másik adatkezelőhöz (ha ez 
technikailag megvalósítható). A jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból történő adatkezelés esetén Ön 
jogosult saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen.  

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléssel, adatfeldolgozással és adattovábbítással kapcsolatosan 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

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

Fentieken felül adatainak jogellenes kezelése esetén az illetékes bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi 

hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Tisztelettel: 

FALCO Zrt. 
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