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Adatkezelési tájékoztató 

  

a vendégek beléptetésével összefüggő adatkezeléséről 
 

 

 

 

1. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók 

 

MTA Létesítménygazdálkodási Központ (a továbbiakban: MTA LGK) 

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. 

E-mail: ugyfelszolgalat@lgk.mta.hu 

Honlap:  www.lgk.mta.hu  

 

Azon akadémiai tulajdonban lévő ingatlan, ahol a beléptetőrendszert alkalmazzák 

 

Név: MTA Székház 

Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9. 

Telefon: +3614116100  

  

Név: MTA Könyvtár és Információs Központ 

Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 1. 

Telefon: +3614116100 

 

Név: MTA Irodaház 

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 7. 

Telefon: +3614116100   

  

Név: MTA Kutatóház 

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 41. 

Telefon: +3613092600  

  

Név: Humán Tudományok Kutatóháza 

Székhely: 1097 Tóth Kálmán u. 4. 

Telefon: +3612246700  

   

 

Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zrt.  
 Székhely:  1136 Budapest, Pannónia u. 11. 

 E-mail:  info@prevsec.hu 

Tevékenység: Az érintettek személyes adatainak rögzítése a belépési nyilvántartásban és a 

kártyák kiadása az érintett számára.  

 

Criterion Biztonságtechnikai Zrt.  
 Székhely:  1033 Budapest Harrer Pál utca 3-5. 

 E-mail:  system@criterion.hu 

Tevékenység: A beléptető rendszer üzemeltetése. Ennek során a hibajavítási, karbantartási, 

ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódóan hozzáférés szükséges a rendszer adatbázisához, 

melyben a személyes adatok találhatók. 

 

Az MTA LGK és az általa üzemeltetett ingatlan használója az adatkezelés során megtartja a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
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valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásait.  

 

A vendégek beléptetésével összefüggő adatkezelés során a MTA LGK és az ingatlan használója 

Magyar Tudományos Akadémia elnökének az Akadémia kártya használatának szabályairól szóló 

14/2014. (III. 31.) számú határozatának rendelkezéseit megfelelően alkalmazza.  

 

2. A kezelt adatok köre 

 

Az MTA LGK a belépési nyilvántartásban az alábbi személyes adatokat kezeli:  

 az érintett neve 

 a belépőkártya sorszáma 

 a be- és kilépés időpontja (év, hónap, nap, óra és perc) 

 mozgásirány (belépés vagy kilépés) 

 

3. Az adatkezelés célja 

 

Az beléptetéssel összefüggő adatkezelés célja:  

 az ingatlan használója épületébe behozott, illetve az itt található vagyontárgyak védelme,  

 a személyi biztonság megteremtése,  

 a munkavállalók zavartalan munkavégzésének biztosítása, illetve  

 a jogsértő cselekmények utólagos bizonyításának elősegítése. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az MTA LGK és az ingatlan használója az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával végzi. 

   

Az MTA LGK és az ingatlant használó jogos érdeke, hogy a munkahelyre behozott, illetve az 

épületében található vagyontárgyakat megvédje bármilyen jogellenes cselekménytől (így például 

lopástól). Másfelől az érintettek (ideértve a munkavállalókat) vagyontárgyaival szemben is 

bekövetkezhet hasonló jogellenes cselekmény, amelyek az érintett érdeke az, hogy az elkövető 

beazonosítható legyen. Adott esetben az érintett az épületben felejtheti vagy őrizetlenül hagyhatja 

valamely vagyontárgyát (táskáját, pénztárcáját, mobiltelefonját, kulcsát, stb.), amely esetben ha azt 

valamely más személy eltulajdonítja, akkor lopás vagy jogtalan elsajátítás bűncselekménye miatt 

büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás megindításához a belépési nyilvántartásban szereplő 

személyes adatokra szükség van.  

 

Az ingatlan használójának jogos érdeke az is, hogy a munkavállalók, illetve a munkahelyen 

jogszerűen tartózkodó személyek biztonságát megteremtse, valamint biztosítsa a zavartalan 

munkavégzés feltételeit. Az beléptető rendszer alkalmazásának célja az is, hogy elősegítse a jogsértő 

cselekmények utólagos bizonyíthatóságát.   

 

5. Az adatkezelés időtartama és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre 

 

Az MTA LGK a személyes adatokat 30 napig tárolja. A személyes adatokhoz az alábbi személyi kör 

férhet hozzá az Akadémia elnöke, főtitkára, valamint az adott ingatlant használó (szerv/bérlő) 

vezetője férhet hozzá.  
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Az MTA LGK által kijelölt munkavállalója a belépési nyilvántartásból papír alapú listát adhat ki a 

hozzáférésre jogosult személyek kérésére az általuk megjelölt időszakra vonatkozóan. A 

hozzáférésről az MTA LGK jegyzőkönyvet vesz fel.  

 

6. A személyes adatok felhasználása 

 

Az MTA LGK és az ingatlan használója a beléptetéssel összefüggésben rögzített adatokat: 

 bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés elkészítéséhez, 

 büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás során az eljáró hatóságoktól érkezett írásbeli 

megkeresés teljesítéséhez, 

 polgári peres eljárás megindításhoz, vagy polgári perben eljáró bíróságtól érkezett írásbeli 

megkeresésé teljesítéséhez, 

használhatja fel. 

 

7. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 

 

Tájékoztatás kéréséhez és másolat kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy az MTA 

LGK milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezeli a személyes 

adatokat, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, és a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Ön másolatot kérhet a 

személyes adatairól.  

 

Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha  

 ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok 

felhasználásának korlátozását kéri; 

 az MTA LGK-nak és az ingatlan használójának már nincs szüksége a személyes adatokra, de 

Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez.  

 

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az 

MTA LGK a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól 

elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra 

kimenti.  

 

Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon a beléptetéssel összefüggő adatkezelés ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell 

jelölnie azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik az adatkezelés ellen. 

 

A joggyakorlás közös szabályai. Az MTA LGK az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül 

elbírálja, és Ön által megadott elérhetőségre továbbított küldeményben teljesíti a kérelmét, vagy 

Önnel egyeztett a kérelem teljesítéséről. A kérelem megtagadása esetén az MTA LGK a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, 

hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A pert Ön - választása 

szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Az MTA LGK fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet 

benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez 

való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az MTA LGK meggyőződjön arról, hogy a kérelem a 

jogosult személytől származik. 
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Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az MTA LGK és az ingatlant használó (szerv/bérlő) 

adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat. 

 

Budapest, 2020. február 11. 


