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AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE
Az adatkezelő
– neve:
– postacíme:
– képviselője:
– e-mailcíme:

PREGUARD Biztonságtechnikai Mérnöki Kft.
2031 Érd, Pf. 90
Eőry Csaba, ügyvezető
iroda@preguard.hu

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI
Automatizált adatkezelést az adatkezelő nem végez. Nem automatizált adatkezelés során a szerződéses szolgáltatással kapcsolatos személyes adatokat – a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalom
szerinti – „nyilvántartási rendszerekben” kezeli.
Célok:
– törvényi kötelezettség teljesítése a 2005. évi CXXXIII. törvény 15. § (1)-(2) bekezdés szerint;
– szerződésből eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.
Jogalapok:
– törvényi kötelezettség teljesítése a 2005. évi CXXXIII. törvény 15. § (1)-(2) bekezdés szerint;
– szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik szerződő fél.
Időtartam:
– a 2005. évi CXXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés szerint;
– szerződésenként az adott szerződés létrejöttétől a szerződés és az adatkapcsolat megszűnését
követően a jogos pénzügyi követelések teljesüléséig.
A video-távfelügyelet szolgáltatás végzése során a felügyelet alatt álló jelzőrendszertől érkező DVRélőképeket a diszpécser figyelemmel kíséri, azokról felvétel nem készül, személyes adatot az adatkezelő nem rögzít, nem tárol, személyes adatot tartalmazó kép- és hangfelvételeket az adatkezelő
nem kezel.
ADATFELDOLGOZÓK BEVONÁSA
Az adatkezelő a szolgáltatási szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alkalmanként adatfeldolgozót vesz igénybe: Target Cégcsoport Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Damjanich u. 15/a). Az adatfeldolgozó saját személyi állományával és eszközeivel alkalmanként részt vesz az adatkezelő vonuló-ellenőrző szolgálatának ellátásában, melynek során az adatkezelő nevében jár el, adatkezelési
műveleteket az adatkezelő utasításai szerint végez.
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Az adatkezelő honlapjának és e-mailrendszerének működéséhez a tárhelyet és a szoftvereszközöket
a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) dedikált szolgáltatás
keretében, online biztosítja. Társaságunk informatikai működtetésében résztvevő adatfeldolgozója
Eőry Csaba Örs egyéni vállalkozó (2030 Érd, Viola u. 27.). A Magyar Hosting Kft. az ő adatfeldolgozójaként, tehát az adatkezelő aladatfeldolgozójaként vesz részt az adatkezelésben.
AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Az adatkezelő a személyes adatokat a részére professzionális szolgáltatást nyújtó szolgáltatók –
mint „címzettek” – részére továbbítja a törvényes kötelezettségei teljesítése vagy jogos igényei érvényesítése céljából. Ilyen szolgáltató az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelőiroda, továbbá bármelyik illetékes közjegyző, bíróság és végrehajtó iroda, akik az adatkezelést a saját
adatkezelési szabályzatuk szerint végzik.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelő képviselőjénél a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítését. (GDPR 16. cikk)
Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, azonban ebben az esetben a szerződés teljesülése
ellehetetlenülhet, amely a szerződés megszűnését vonhatja maga után. (GDPR 17. és 18. cikk)
Az érintettnek joga van az adatkezelés jogszerűségével összefüggésben panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).
AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEGVÁLTOZÁSA
A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő az internetes felületén (a
www.preguard.hu Jogszabályok menüpontja alatt) közzéteszi. Az adatkezelési tájékoztató verziószám és a hatályba lépés dátuma szerint beazonosítható.
––––––––––––––––––––
Az adatkezelési tájékoztató kiadását elrendelem:
Eőry Csaba sk.
ügyvezető
2020. október 1.
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