Adatvédelmi tájékoztató a munkavállalók részére
(1. sz. melléklet a Tibor Trans Kft. adatvédelmi tájékoztatójához)

1.Tájékoztatjuk, hogy a munkaviszonyával kapcsolatban alábbi adatai kezelésére kerül sor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

születési név
születési hely
születési idő
anyja születési neve
lakóhely
tartózkodási hely
személyi száma
adóazonosító jele
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ-szám)
nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén
személyi igazolvány száma
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma
folyószámla száma
telefonszám
e-mail cím
végzettséget igazoló okmányok másolati példánya
fénykép

Az adatkezelés célja: a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése
Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdés,
valamint a 11. § (1) és (2) bekezdése, és a GDPR 6. cikk (1) bek. a, pontja (és az Info tv. 5. § (1) bekezdés a,
pontja és a 6. § (6) bekezdése).
A kezelt adatok köre: A munkavállaló korábban felsorolt személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: A munkaviszony fennállásának ideje, valamint a munkaviszonyból fakadó
jogosultságokkal összefüggésben a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott időtartam.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletesebb szabályokat az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
2.Tájékoztatjuk az általunk végzett kamerával történő megfigyelésünkről
Az adatkezelés célja: Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé
tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti,
fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében kerül alkalmazásra.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) f, - az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az
adatkezelés (vagyonvédelem), és Mt. 11. §
Az adatkezelés időtartama: legalább jelentős értékű pénz (5.000.000,- Ft felett) tárolása, kezelése, szállítása
esetén 30 nap (SzVMt. 31. § (3) c,), minden egyéb esetben 3 munkanap (SzVMt. 31. § (2) bek.).
Tájékoztatjuk, hogy az általunk elhelyezett kamerák a következő helyeken találhatóak:
- 9025. Győr Bécsi út 14. szám alatti telephelyünkön
Az adott kamerával rögzített vagy közvetlen megfigyelést végeznek: ifj. Polgár Sándor
Az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető (természetes vagy jogi) személy meghatározása: Tibor Trans Kft
A felvétel tárolásának helye: 9025. Győr Bécsi út 14.
Továbbítás lehetőségei: nincs továbbítás
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A felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedés: tárolása elzárt szerveren történik
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, a felvételeket mely személyek, szervek részére milyen esetben
lehet továbbítani:
- a Tibor Trans Kft ügyvezetői
- vitatott esetekben a felvételen szereplő személy
- bűncselekmény rögzítésekor a rendőrség és a bíróság, egyéb hatóságok
A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, illetve a felvételeket milyen célból lehet felhasználni:
- vitatott esetek tisztázása
- bűncselekmény felderítésének elősegítése
3. Tájékoztatjuk, hogy járműveinkbe nyomkövető rendszer van beépítve
Célja: a járművek mindenkori pontos helyzetének meghatározhatósága, a fuvarfeladatok zökkenőmentes
elvégzése érdekében.
A munkavállalókat megillető jogok az elektronikus megfigyelőrendszerekkel összefüggésben, ezen jogok
gyakorlásának módja:
Kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint lehetősége van
kérelmezni azt, hogy az adatkezelő az általa kezelt személyes adatait egy másik adatkezelő részére továbbítsa
(adathordozhatósághoz való jog).
Ezen jogok gyakorlásának módját a vállalkozás Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza részletesen.
Információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe:
Tájékoztatom, hogyha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Panasz esetén az alábbi felügyeleti hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jelen dokumentum az adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi.
Kelt: Győr, 2018.05.25.

………………………………………..
a munkáltató aláírása

A Tibor Trans Kft. Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat megismertem és tudomásul veszem, a személyes
adataim kezeléséhez hozzájárulok:
Kelt: Győr, 2018.05.25.

……………………………………….
a munkavállaló aláírása
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