NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

1.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett videórendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. földszint, I. és II. emelet.
Vagyonvédelmi célú térfigyelő kamerák

S. sz.
Fsz.1.
jobb 1.

I. em.
bal 2.
I. em.
jobb 3.
II. em.
bal 4.
II. em.
jobb
5.
II. em.
jobb
6.

Elhelyezés Kamera
célja
tulajdonosa

Kamera
üzemeltetője

VCT

BKK

BKÜ

VCT

BKK

BKÜ

VCT

BKK

BKÜ

VCT

BKK

BKÜ

VCT

BKK

BKÜ

VCT

BKK

BKÜ

Helye ingatlanon belül

Milyen területet figyel

Felvétel

Az irodaházból az Ügyfélkapcsolati
szolgáltatások irodáihoz vezető folyosón
található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.

Az Ügyfélkapcsolati szolgáltatások
irodáihoz vezető útvonalat figyeli.

Rögzített

A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.

Rögzített

Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól után jobbra nyíló első ajtó
mögötti folyosón kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található
Bejárati ajtótól után jobbra nyíló második ajtó
mögötti folyosón kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található

A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A belső folyosóról nyíló irattári és
értéktárolási helység irányába
közlekedést figyeli.
A második jobbra nyíló ajtó mögötti
belső folyosóról a BÖK Kft. helyiségei
irányába közlekedést figyeli.

Rögzített

Rögzített

Adatkezelés
jogalapja

Célja

Felvétel megőrzésének
időtartama

GDPR
A
nyilvántartásban
rendelet 6. vagyonvédelem szereplő
videórendszer
cikk (1)
által rögzített felvételeket
bekezdés f)
a felvétel készítésétől
pont
számított
30
nap

elteltével
meg
semmisíteni.

kell

Rögzített

Rögzített

Kiegészítő információk:
A vagyonvédelmi célú térfigyelő kamerák nem egy munkahelyet vagy folyamatot figyelnek meg, hanem áttekintő felvételeket készítenek, amelyek útján nyomon követhető az ingatlanon belüli ügyfelek és munkavállalók
által mozgás és pl. a pénzszállítás, de akár egy a BKÜ sérelmére elkövetett rablás eseményei és elkövetője is.
A vagyonvédelmi célú videók DOM (DOME) típusú kamerák, a plafonra rögzítettek, a kamerákat plexi félkör alakú sötét árnyalatú búra védi, látószöge 103.5°.
A felvétel rögzítése, hálózati rögzítővel a helyszínen, videókamerával felügyelt, védett területen, kulccsal zárható szekrényben történik. A kameraképek megtekintésére a helyszínen nincs lehetőség. A kamerák felvételei a
GDPR adatvédelmi rendelet belső szabályozásának, valamint a tájékoztatókban rögzítetteknek megfelelően csak a BKÜ Rumbach Sebestyén utca 19-21. sz. alatti, a Biztonságvédelem hivatalos helyiségében és a
Biztonságvédelem munkatársai közreműködésével az érintett és az arra feljogosítottak tekinthetik meg.
VCT=Vagyonvédelmi célú térfigyelés
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet
Szvtv.= a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
Rögzített felvétel= a felvételeket csak akkor tekintik meg, ha célja és jogalapja szerinti esemény következett be
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

1.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett videórendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. III. – V. emelet
Vagyonvédelmi célú térfigyelő kamerák

S. sz.

Elhelyezés
célja

Kamera
tulajdonosa

Kamera
üzemeltetője

III. emelet
bal. (7)

VCT

BKK

BKÜ

III. emelet
jobb. (8)

VCT

BKK

BKÜ

IV. emelet
bal. (9)

VCT

BKK

BKÜ

IV. emelet
jobb. (10)

VCT

BKK

BKÜ

V. emelet
bal. (11)

VCT

BKK

BKÜ

V. emelet
jobb. (12)

VCT

BKK

BKÜ

Helye ingatlanon belül

Milyen területet figyel

Felvétel

Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre, középen, a
plafonon található.

A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.
A bejárati ajtó után kezdődő
közlekedési folyosót figyeli.

Rögzített

Adatkezelés
jogalapja

Célja

Felvétel megőrzésének
időtartama

Rögzített

GDPR
A
nyilvántartásban
rendelet 6. vagyonvédelem szereplő videórendszer
cikk (1)
által
rögzített
bekezdés f)
felvételeket a felvétel
pont
készítésétől számított 30

Rögzített

nap elteltével meg kell
semmisíteni.

Rögzített

Rögzített
Rögzített

Kiegészítő információk:
A vagyonvédelmi célú térfigyelő kamerák nem egy munkahelyet vagy folyamatot figyelnek meg, hanem áttekintő felvételeket készítenek, amelyek útján nyomon követhető az ingatlanon belüli ügyfelek és munkavállalók
által mozgás és pl. a pénzszállítás, de akár egy a BKÜ sérelmére elkövetett rablás eseményei és elkövetője is.
A vagyonvédelmi célú videók DOM (DOME) típusú kamerák, a plafonra rögzítettek, a kamerákat plexi félkör alakú sötét árnyalatú búra védi, látószöge 103.5°.
A felvétel rögzítése, hálózati rögzítővel a helyszínen, videókamerával felügyelt, védett területen, kulccsal zárható szekrényben történik. A kameraképek megtekintésére a helyszínen nincs lehetőség. A kamerák felvételei
a GDPR adatvédelmi rendelet belső szabályozásának, valamint a tájékoztatókban rögzítetteknek megfelelően csak a BKÜ Rumbach Sebestyén utca 19-21. sz. alatti, a Biztonságvédelem hivatalos helyiségében és a
Biztonságvédelem munkatársai közreműködésével az érintett és az arra feljogosítottak tekinthetik meg.
VCT=Vagyonvédelmi célú térfigyelés
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet
Szvtv.= a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
Rögzített felvétel= a felvételeket csak akkor tekintik meg, ha célja és jogalapja szerinti esemény következett be
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

1.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett videórendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. VI. és VIII. emelet.
Vagyonvédelmi célú térfigyelő kamerák

S. sz.

Elhelyezés
célja

Kamera
tulajdonosa

Kamera
üzemeltetője

VI. em.
bal.1. (13)

VCT

BKK

VI. em.
bal.2. (14)

VCT

VI. em.
bal.3. (15)
VI. em.
jobb.1.
(16)
VI. em.
Jobb. 2.
(17)
VIII. em.
bal. (18)

Helye ingatlanon belül

Milyen területet figyel

Felvétel

BKÜ

Bejárati ajtótól kb. 5 méterre,
középen, a plafonon található.

A bejárati ajtó után kezdődő közlekedési
folyosót.

Rögzített

BKK

BKÜ

Bejárati ajtó után balra nyíló folyosó
végén a bal felső sarokban található.

Rögzített

VCT

BKK

BKÜ

VCT

BKK

BKÜ

Bejárati ajtó után balra nyíló folyosót, ami
a Vezérigazgatói iroda megközelítési
útvonala.
Bejárati ajtó után második balra nyíló
folyosót, ami a Vezérigazgatói iroda
megközelítési útvonala.
A bejárati ajtó után kezdődő közlekedési
folyosót.

VCT

BKK

BKÜ

Bejárati ajtó után balra nyíló folyosó
végén a bal felső sarokban található.

Rögzített

VCT

BKK

BKÜ

Bejárati ajtótól kb. 5 méterre,
középen, a plafonon található.

Bejárati ajtó után balra nyíló folyosót, ami
a Vezérigazgató-helyettesi iroda
megközelítési útvonala.
A bejárati ajtó után kezdődő közlekedési
folyosót.

Bejárati folyosón tovább haladva,
balra a második folyosó végén a jobb
felső sarokban található.
Bejárati ajtótól kb. 5 méterre,
középen, a plafonon található.

Rögzített

Adatkezelés
jogalapja

Célja

Felvétel megőrzésének
időtartama

GDPR
A
nyilvántartásban
vagyonvédelem
rendelet 6.
szereplő videórendszer
cikk (1)
által
rögzített
bekezdés f)
felvételeket a felvétel
pont
készítésétől számított 30
nap elteltével meg kell
semmisíteni.

Rögzített

Rögzített

Kiegészítő információk:
A vagyonvédelmi célú térfigyelő kamerák nem egy munkahelyet vagy folyamatot figyelnek meg, hanem áttekintő felvételeket készítenek, amelyek útján nyomon követhető az ingatlanon belüli ügyfelek és munkavállalók
által mozgás és pl. a pénzszállítás, de akár egy a BKÜ sérelmére elkövetett rablás eseményei és elkövetője is.
A vagyonvédelmi célú videók DOM (DOME) típusú kamerák, a plafonra rögzítettek, a kamerákat plexi félkör alakú sötét árnyalatú búra védi, látószöge 103.5°.
A felvétel rögzítése, hálózati rögzítővel a helyszínen, videókamerával felügyelt, védett területen, kulccsal zárható szekrényben történik. A kameraképek megtekintésére a helyszínen nincs lehetőség. A kamerák felvételei a
GDPR adatvédelmi rendelet belső szabályozásának, valamint a tájékoztatókban rögzítetteknek megfelelően csak a BKÜ Rumbach Sebestyén utca 19-21. sz. alatti, a Biztonságvédelem hivatalos helyiségében és a
Biztonságvédelem munkatársai közreműködésével az érintett és az arra feljogosítottak tekinthetik meg.
VCT=Vagyonvédelmi célú térfigyelés
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet
Szvtv.= a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
Rögzített felvétel= a felvételeket csak akkor tekintik meg, ha célja és jogalapja szerinti esemény következett be
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. földszint és I. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

Földszint
1/a

VC

BKK

BKÜ

Földszint
1/b

VC

BKK

BKÜ

Földszint
2/a

VC

BKK

BKÜ

Földszint
2/b

VC

BKK

BKÜ

I. emelet
3/a

VC

BKK

BKÜ

I. emelet
3/b

VC

BKK

BKÜ

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

Az irodaház előterében a
fsz. jobb szárnyba nyíló
ajtó bal oldalán
A fsz. jobb szárnyból az
irodaház előterébe nyíló
ajtó jobb oldalán, a falon
A fsz. jobb szárnyába
belépve a bejárati folyosó
végén jobbra lévő utolsó
ajtó (IT helyiség ajtaja) bal
oldalán
Az utolsó ajtó (IT helyiség
ajtaja) mellett belülről
található a nyitógomb
I.em bal szárnyba bejárati
ajtó jobb oldalán

Előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra
Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe
Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az
IT helyiségbe

I.em bal szárnyból
bejárati ajtó bal oldalán
belülről

Milyen adatok
kerülnek rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról
készült
fényképfelvétel,
név,
lakcím
(rendszeres
belépő);
Vendégek
(alkalmi
belépők): név, lakcím;

Adatkezelés
Adatrögzítés
elektronikus/papír jogalapja

Adatrögzítés
csak
elektronikusan,
papíralapon
nem történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatár
a jogosult
rendelkezés
e szerint
csak arra
jogosultak
léphessene
k be.

Adatkezelés időtartama

A nyilvántartásban szereplő
beléptető
rendszer
által
rögzített adatokat 30 nap
elteltével törölni kell.
A
beléptető
rendszer
működtetéséhez
szükséges
azonosító adatokat, meg kell
semmisíteni a belépésre való
jogosultság megszűnése után
30 nap elteltével.

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra
Lift előteréből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra
Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. I. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
Rendszer
tulajdonosa üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz
lehetővé

I.
emelet
4/a

VC

BKK

BKÜ

I. em. bal szárnyban a főbejárati
folyosóról balkézről nyíló sarki ajtó jobb
oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról
az IT helyiségbe

I.
emelet
4/b

VC

BKK

BKÜ

I.em. bal szárnyban a főbejárati
folyosóról balkézről nyíló sarki ajtó jobb
oldalán található nyitógomb belülről

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

I.
emelet
5/a

VC

BKK

BKÜ

I.em. jobb szárnyba bejárati ajtó bal
oldalán

Lift előteréből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

I.
emelet
5/b

VC

BKK

BKÜ

I.em. jobb szárnyból bejárati ajtó jobb
oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról
a lift előterébe

I.
emelet
6/a

VC

BKK

BKÜ

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról
az IT helyiségbe

I.
emelet
6/b

VC

BKK

BKÜ

I.em. jobb szárnyban a közlekedő
folyosóról nyíló bal oldali 2. folyosó
konyha utáni helyiség ajtajának jobb
oldalán
I.em. jobb szárnyban a közlekedő
folyosóról nyíló bal oldali 2. folyosó
konyha utáni helyiség ajtajának bal
oldalán belülről nyitógomb

Milyen adatok
kerülnek rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)

Adatrögzítés
elektronikus/papír

Munkavállalók:
Arcról
készült
fényképfelvétel, név,
lakcím
(rendszeres
belépő);

Adatrögzítés csak
elektronikusan,
papíralapon nem
történik!

Vendégek
(alkalmi
belépők): név, lakcím;

Adatkezelés
jogalapja

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak arra
jogosultak
léphessenek be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges azonosító
adatokat, meg kell
semmisíteni
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30
nap elteltével.

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. II. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

II.
emelet
7/a

VC

BKK

BKÜ

II.em. bal szárnyba bejárati
ajtó jobb oldalán

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

II.
emelet
7/b

VC

BKK

BKÜ

II.em. bal szárnyból
bejárati ajtó bal oldalán
belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

II.
emelet
8/a

VC

BKK

BKÜ

II.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról
balkézről nyíló sarki ajtó
jobb oldalán
II.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról
balkézről nyíló sarki ajtó
jobb oldalán található
nyitógomb belülről
II.em. jobb szárnyba
bejárati ajtó jobb oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az
IT helyiségbe

II.
emelet
8/b

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
9/a

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
9/b

VC

BKK

BKÜ

II.em. jobb szárnyból
bejárati ajtó bal oldalán
belülről

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

Milyen adatok kerülnek
rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról
készült
fényképfelvétel, név, lakcím
(rendszeres belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
elektronikus/papír

Adatrögzítés csak
elektronikusan,
papíralapon nem
történik!

Adatkezelés
jogalapja

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges azonosító
adatokat, meg kell
semmisíteni
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30
nap elteltével.

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. II. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

II.
emelet
10/a

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
10/b

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
11/a

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
11/b

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
12/a

VC

BKK

BKÜ

II.
emelet
12/b

VC

BKK

BKÜ

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való belépést
tesz lehetővé

II.em. jobb szárnyban
bejárati ajtó után jobbra
nyíló első ajtó jobb oldalán

Dolgozói irodákat összekötő
közlekedő folyosóról a belső
irodákba

II.em. jobb szárnyban
bejárati ajtó után jobbra
nyíló első ajtó bal oldalán
belülről
II.em. jobb szárnyban
bejárati ajtó után jobbra
nyíló első ajtó mögött lévő
folyosó bal oldali 3. ajtó bal
oldalán
II.em. jobb szárnyban
bejárati ajtó után jobbra
nyíló első ajtó mögött lévő
folyosó bal oldali 3. ajtó bal
oldalán nyitógomb a falon
belülről
II.em. jobb szárnyban
bejárati ajtó után jobbra
nyíló második ajtó jobb
oldalán
II.em. jobb szárnyban
bejárati ajtó után jobbra
nyíló második ajtó bal
oldalán belülről

A belső irodákból a dolgozói
irodákat összekötő
közlekedő folyosóra
Dolgozói irodákat összekötő
belső folyosóról az IT
helyiségbe

Az IT helyiségből a dolgozói
irodákat összekötő belső
folyosóra

Adatrögzítés
Adatkezelés
Milyen adatok kerülnek
rögzítésre (munkavállalók, elektronikus/papír jogalapja
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név, lakcím (rendszeres belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
csak
elektronikusan,
papíralapon
nem történik!

GDPR
rendelet
6. cikk (1)
bekezdés
f) pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatár
a jogosult
rendelkezés
e szerint
csak arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges
azonosító
adatokat,
meg
kell
semmisíteni a belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30 nap
elteltével.

Dolgozói irodákat összekötő
közlekedő folyosóról a belső
irodákba
A belső irodákból a dolgozói
irodákat összekötő
közlekedő folyosóra

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. III. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

III. emelet
14/a

VC

BKK

BKÜ

III. emelet
14/b

VC

BKK

BKÜ

III. emelet
15/a

VC

BKK

BKÜ

III. emelet
15/b

VC

BKK

BKÜ

III. emelet
16/a

VC

BKK

BKÜ

III. emelet
16/b

VC

BKK

BKÜ

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való belépést
tesz lehetővé

III.em. bal szárnyba bejárati
ajtó jobb oldalán

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő folyosóra

III.em. bal szárnyból
bejárati ajtó bal oldalán
belülről
III.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról
balkézről nyíló sarki ajtó
jobb oldalán
III.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról
balkézről nyíló sarki ajtó
jobb oldalán található
belülről
III.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról jobbra
nyíló első folyosó végén az
ajtó bal oldalán
III.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról jobbra
nyíló első folyosó végén az
ajtó jobb oldalán
nyitógomb belülről

Dolgozói irodákat összekötő
folyosóról a lift előterébe
Dolgozói irodákat összekötő
folyosóról az IT helyiségbe

Az IT helyiségből a dolgozói
irodákat összekötő folyosóra

Dolgozói irodákat összekötő
folyosóról az IT teszt
helyiségbe

Adatrögzítés
Adatkezelés
Milyen adatok kerülnek
rögzítésre (munkavállalók, elektronikus/papír jogalapja
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név, lakcím (rendszeres belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
csak
elektronikusan,
papíralapon
nem történik!

GDPR
rendelet
6. cikk (1)
bekezdés
f) pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezés
e szerint
csak arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges
azonosító
adatokat,
meg
kell
semmisíteni a belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30 nap
elteltével.

Az IT teszt helyiségből a
dolgozói irodákat összekötő
folyosóra

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. III. - IV. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
Rendszer
tulajdonosa üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

III.
emelet
17/a

VC

BKK

BKÜ

III.em. jobb szárnyba bejárati ajtó
bal oldalán

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

III.
emelet
17/b

VC

BKK

BKÜ

III.em.j obb szárnyból bejárati ajtó
jobb oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a lift
előterébe

III.
emelet
18/a

VC

BKK

BKÜ

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az IT
helyiségbe

BKÜ

III.em. jobb szárnyban a közlekedő
folyosóról nyíló bal oldali első
folyosó jobb oldalán lévő első
helyiség ajtajának jobb oldalán
található
III.em. jobb szárnyban a közlekedő
folyosóról nyíló bal oldali első
folyosó jobb oldalán lévő első
helyiség ajtajának bal oldalán
található nyitógomb belülről
IV.em. bal szárnyba bejárati ajtó
jobb oldalán

III.
emelet
18/b

VC

BKK

BKÜ

IV.
emelet
19/a

VC

BKK

IV.
emelet
19/b

VC

BKK

BKÜ

IV.em. bal szárnyból bejárati ajtó
bal oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a lift
előterébe

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

Milyen adatok kerülnek
rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név,
lakcím
(rendszeres
belépő);
(alkalmi
lakcím;

belépők):

név,

Adatrögzítés
Adatkezelés
elektronikus/papír
jogalapja

Adatrögzítés csak
elektronikusan,
papíralapon nem
történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatár
a jogosult
rendelkezés
e szerint
csak arra
jogosultak
léphessene
k be.

Adatkezelés időtartama

A nyilvántartásban
szereplő beléptető
rendszer
által
rögzített adatokat 30
nap elteltével törölni
kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges azonosító
adatokat, meg kell
semmisíteni
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30
nap elteltével.

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

IV.
emelet
20/a

VC

BKK

BKÜ

IV.
emelet
20/b

VC

BKK

BKÜ

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

IV. em. bal szárny főbejárati
folyosóról balkézről nyíló sarki
ajtó jobb oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az IT
helyiségbe
Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

IV.
emelet
21/a

VC

BKK

BKÜ

IV.em. bal szárny a főbejárati
folyosóról balkézről nyíló sarki
ajtó jobb oldalán található
nyitógomb belülről
IV.em. jobb szárnyba bejárati
ajtó bal oldalán

IV.
emelet
21/b

VC

BKK

BKÜ

IV.em. jobb szárnyból bejárati
ajtó jobb oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a lift
előterébe

IV.
emelet
22/a

VC

BKK

BKÜ

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az IT
helyiségbe

IV.
emelet
22/b

VC

BKK

BKÜ

IV.em. jobb szárny a közlekedő
folyosóról nyíló bal oldali első
folyosó jobb oldalán lévő első
helyiség ajtajának jobb oldalán
található
IV.em. jobb szárny a közlekedő
folyosóról nyíló bal oldali első
folyosó jobb oldalán lévő első
helyiség ajtajának bal oldalán
található nyitógomb belülről

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

Milyen adatok kerülnek
rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról
készült
fényképfelvétel, név, lakcím
(rendszeres belépő);
Vendégek
(alkalmi
belépők): név, lakcím;

Adatrögzítés
Adatkezelés
elektronikus/papír
jogalapja

Adatrögzítés csak
elektronikusan,
papíralapon nem
történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges azonosító
adatokat, meg kell
semmisíteni
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30
nap elteltével.

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
Rendszer
tulajdonosa üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

V.
emelet
23/a

VC

BKK

BKÜ

V. em. bal szárnyba bejárati
ajtó jobb oldalán

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

V.
emelet
23/b

VC

BKK

BKÜ

V. em. bal szárnyból bejárati
ajtó bal oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a lift
előterébe

V.
emelet
24/a

VC

BKK

BKÜ

V. em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról balkézről
nyíló folyosón jobb oldali első
ajtó jobb oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az IT
helyiségbe

V.
emelet
24/b

VC

BKK

BKÜ

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

V.
emelet
25/a

VC

BKK

BKÜ

V. em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról balkézről
nyíló folyosón jobb oldali első
ajtó bal oldalán nyitógomb
belülről
V. em. jobb szárnyba bejárati
ajtó bal oldalán

V.
emelet
25/b

VC

BKK

BKÜ

V. em. jobb szárnyból bejárati
ajtó jobb oldalán belülről

Adatrögzítés
Adatkezelés
Milyen adatok kerülnek
rögzítésre (munkavállalók, elektronikus/papír jogalapja
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név, lakcím (rendszeres belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
csak
elektronikusan,
papíralapon
nem történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges azonosító
adatokat, meg kell
semmisíteni
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30
nap elteltével.

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra
Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a lift
előterébe

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. – VI. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

V.
emelet
26/a

VC

BKK

BKÜ

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az IT
helyiségbe

BKÜ

V.em. jobb szárnyban a
közlekedő folyosóról nyíló bal
oldali első folyosó jobb oldalán
lévő első helyiség ajtajának
jobb oldalán található
V.em. jobb szárnyban a
közlekedő folyosóról nyíló bal
oldali első folyosó jobb oldalán
lévő első helyiség ajtajának bal
oldalán található nyitógomb
belülről
VI.em. bal szárnyba bejárati
ajtó jobb oldalán

V.
emelet
26/b

VC

BKK

BKÜ

VI.
emelet
27/a

VC

BKK

VI.
emelet
27/b

VC

BKK

BKÜ

VI.em. bal szárnyból bejárati
ajtó bal oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a lift
előterébe

VI.
emelet
28/a

VC

BKK

BKÜ

VI.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról balkézről
nyíló sarki ajtó jobb oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az IT
helyiségbe

VI.
emelet
28/b

VC

BKK

BKÜ

VI.em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról balkézről
nyíló sarki ajtó jobb oldalán
található nyitógomb belülről

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

Milyen adatok kerülnek
rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név,
lakcím
(rendszeres
belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
elektronikus/papír

Adatkezelés
jogalapja

Adatrögzítés csak
elektronikusan,
papíralapon nem
történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat
30
nap
elteltével törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges azonosító
adatokat, meg kell
semmisíteni
a
belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30
nap elteltével.

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. VI. – VII. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
tulajdonosa

Rendszer
üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

VI.
emelet
29/a

VC

BKK

BKÜ

VI.em. jobb szárnyba bejárati
ajtó bal oldalán

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra

VI.
emelet
29/b

VC

BKK

BKÜ

VI.em. jobb szárnyból bejárati
ajtó jobb oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

VI.
emelet
30/a

VC

BKK

BKÜ

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról az
IT helyiségbe

VI.
emelet
30/b

VC

BKK

BKÜ

VII.
emelet
31/a

VC

BKK

BKÜ

VI.em. jobb szárnyban a
közlekedő folyosóról nyíló bal
oldali első folyosó jobb oldalán
lévő második helyiség ajtajának
jobb oldalán található
VI.em. jobb szárnyban a
közlekedő folyosóról nyíló bal
oldali első folyosó jobb oldalán
lévő második helyiség ajtajának
bal oldalán található nyitógomb
belülről
VII.em. bal szárnyba bejárati
ajtó jobb oldalán

VII.
emelet
31/b

VC

BKK

BKÜ

VII.em. bal szárnyból bejárati
ajtó bal oldalán belülről

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Milyen adatok kerülnek
rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név,
lakcím
(rendszeres
belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
Adatkezelés
elektronikus/papír jogalapja

Adatrögzítés
csak
elektronikusan,
papíralapon
nem történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A
nyilvántartásban
szereplő
beléptető
rendszer által rögzített
adatokat 30 nap elteltével
törölni kell.
A beléptető rendszer
működtetéséhez
szükséges
azonosító
adatokat,
meg
kell
semmisíteni a belépésre
való
jogosultság
megszűnése után 30 nap
elteltével.

Lift előteréből a dolgozói
irodákat összekötő
folyosóra
Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. VII. – VIII. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
Rendszer
tulajdonosa üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való Milyen adatok kerülnek
belépést tesz lehetővé
rögzítésre

Adatrögzítés
Adatkezelés
elektronikus/papír
jogalapja

Célja

Adatkezelés időtartama

(munkavállalók,
vendégek)
VII. em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról
balkézről nyíló sarki ajtó
jobb oldalán
VII. em. bal szárnyban a
főbejárati folyosóról
balkézről nyíló sarki ajtó
jobb oldalán található
nyitógomb belülről
VII. em. jobb szárnyba
bejárati ajtó bal oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról
az IT helyiségbe

BKÜ

VII. em. jobb szárnyból
bejárati ajtó jobb oldalán
belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

BKK

BKÜ

VIII. em. bal szárnyba
bejárati ajtó jobb oldalán

Lift előteréből a
tárgyalókat összekötő
folyosóra

BKK

BKÜ

VIII. em. bal szárnyból
bejárati ajtó bal oldalán
belülről

A tárgyalókat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

VII.
emelet
32/a

VC

BKK

BKÜ

VII.
emelet
32/b

VC

BKK

BKÜ

VII.
emelet
33/a

VC

BKK

BKÜ

VII.
emelet
33/b

VC

BKK

VIII.
emelet
34/a

VC

VIII.
emelet
34/b

VC

Az IT helyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Lift előteréből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Munkavállalók:
Arcról
készült
fényképfelvétel, név, lakcím
(rendszeres belépő);
Vendégek
(alkalmi
belépők): név, lakcím;

Adatrögzítés
csak
elektronikusan,
papíralapon
nem történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra
jogosultak
léphessenek
be.

A nyilvántartásban szereplő
beléptető rendszer által
rögzített adatokat 30 nap
elteltével törölni kell.
A
beléptető
rendszer
működtetéséhez szükséges
azonosító adatokat, meg kell
semmisíteni a belépésre való
jogosultság
megszűnése
után 30 nap elteltével.

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
általános adatvédelmi rendelet
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NYILVÁNTARTÁS A RUMBACH CENTETER IRODAHÁZBAN ÜZEMELTETT VIDEÓ- ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREKRŐL

RUMBACH CENTER IRODAHÁZ

2.sz. melléklet
A BKÜ által üzemeltetett beléptetőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
Rumbach Center Irodaház, 1075 Budapest Rumbach Sebestyén u. 19-21. VIII. emelet
Beléptetőrendszer

S.sz

Célja

Rendszer
Rendszer
tulajdonosa üzemeltetője

Helye ingatlanon belül

Milyen területre való
belépést tesz lehetővé

VIII.
emelet
35/a

VC

BKK

BKÜ

8.em jobb szárnyba bejárati
ajtó bal oldalán

Lift előteréből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

VIII.
emelet
35/b

VC

BKK

BKÜ

8.em jobb szárnyból bejárati
ajtó jobb oldalán belülről

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
lift előterébe

VIII.
emelet
36/a

VC

BKK

BKÜ

VIII.
emelet
36/b

VC

BKK

BKÜ

8.em jobb szárnyba bejárati
ajtó mögött lévő folyosó
végén lévő ajtó jobb oldalán

Dolgozói irodákat
összekötő folyosóról a
raktárhelyiségbe

8.em jobb szárnyba bejárati
ajtó mögött lévő folyosó
végén lévő ajtó bal oldalán
nyitógomb

A raktárhelyiségből a
dolgozói irodákat
összekötő folyosóra

Milyen adatok kerülnek
rögzítésre
(munkavállalók,
vendégek)
Munkavállalók:
Arcról készült fényképfelvétel,
név,
lakcím
(rendszeres
belépő);
Vendégek (alkalmi belépők):
név, lakcím;

Adatrögzítés
Adatkezelés
elektronikus/papír
jogalapja

Adatrögzítés csak
elektronikusan,
papíralapon nem
történik!

GDPR
rendelet 6.
cikk (1)
bekezdés f)
pont

Célja

A védett
területre a
terület
használatára
jogosult
rendelkezése
szerint csak
arra
jogosultak
léphessenek
be.

Adatkezelés időtartama

A nyilvántartásban szereplő
beléptető rendszer által
rögzített adatokat 30 nap
elteltével törölni kell.
A
beléptető
rendszer
működtetéséhez szükséges
azonosító adatokat, meg kell
semmisíteni a belépésre való
jogosultság
megszűnése
után 30 nap elteltével.

Kiegészítő információk:
VC=Vagyonvédelmi célú (A védett területre a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphessenek be, illetőleg tartózkodhassanak ott.)
BKK=Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BKÜ= BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GDPR rendelet=az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános
adatvédelmi rendelet
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