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1. BEVEZETÉS  

A Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: PIP Kft. , 8182 
Berhida, külterület hrsz. 06/75, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, 
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal 
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzat-
ban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
A PIP Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan 
elérhetők a http://www.peremartoniparipark.hu/index.php/jogi-nyilatkozat.html címen. 
A PIP Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Ter-
mészetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg ne-
künk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 
 
A PIP Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  
A PIP Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
A PIP Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát: 
 

http://www.ppos.hu/
http://www.peremartoniparipark.hu/index.php/jogi-nyilatkozat.html
mailto:iparipark@chemark.hu
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2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA 

 
A PIP Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatke-
zelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogsza-
bályokkal, így különösen az alábbiakkal:  
 
 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-
ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Infotv.); 

 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-
nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 
 

http://www.ppos.hu/
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VAGYONVÉDELEM 

2.1. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ – ÉS RÖGZÍTŐRENDSZER 

A Peremartoni Ipari Park területén elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, 
melynek részeként 82 kamerakerült elhelyezésre a szerződött céegek területein. A porta-
szolgálat négy különböző tulajdonban lévő kamera (saját és szerződött partnercégek) élő 
képeit figyeli, de a felvételekhez a vagyonőrök nem férnek hozzá. A PIP Kft.- nek a Főpor-
tán nyolc, a Teherportán 6 darab térfigyelő kamerája van. A kamerák hangot nem rögzíte-
nek. Mozgatható kamera nincs. Az élőképeket folyamatosan rögzíti a rendszer. 
A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további infor-
mációk a portán elhelyezett tájékoztatóban olvashatók. 
 
Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, 
az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a PIP Kft.-
nek és a szerződött partnereinek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.  
A kezelt személyes adatok típusa: a Peremartoni Ipari Park területére belépő személyek-
nek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített 
személyes adatai. 
 
Az adatkezelés időtartama: 

 felhasználás hiányában  három nap. 

 
Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételek a PIP Kft. székhelyén található 
szerveren elkülönítetten kerülnek tárolásra, így biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne 
tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. 
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a kamerák aktuális képének megte-
kintésére Brill-Team Kft. őrszolgálatot ellátó vagyonőrei jogosultak a jelen tájékoztatóban 
megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. 
A felvételek megtekintésére jogosult: a felvételek megtekintésére a PIP Kft. ügyvezetője 
jogosult a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. 
A felvételek adathordozóra rögzítésére jogosult: a felvételek adathordozóra rögzítésére a 
PIP Kft. ügyvezetője jogosult a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvaló-
sulása érdekében. 
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az 
azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyző-
könyvben rögzíti a PIP Kft. A kameranapló tárolási határideje 1 hónap. 
A PIP Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe 
kizárólag a vagyon ellen elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása 
érdekében tekinthet be az arra jogosultsággal rendelkező személy. 

Adattovábbítás: 

http://www.ppos.hu/
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 szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíró-
ságok felé a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó 
felvételek. 

Az adattovábbítás jogalapja: a Be. 261. § (1) bekezdése, 308. § (2) bekezdésének a) 
pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pont-
ja és 78. § (3) bekezdése. 
 
Az érintett jogai: 
Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tá-
jékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a 
felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését. 
Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint 
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamat-
ban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó in-
formációkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett 
csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetet-
len módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett 
számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. 
 
 
Adatfeldolgozó: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Tuxexpert s. r. o. Komenského 18/5 ZIP: 945 01 
Komárno, Slovenská Republika 

az elektronikus megfigyelő- és 
rögzítőrendszer karbantartása 

 

2.2. BELÉPTETÉSI RENDSZER - FŐPORTA 

Az Ipari Park területére a Főportán keresztül a 7,5 tonnánál kisebb súlyú gépjárművek, 
valamint a kerékpárosok és gyalogosok léphetnek be. Három műszakban folyamatos por-
taszolgálat működik.  
  
Az adatkezelés célja: mozgáslisták készítése szerződött partnerek részére, vagyonvéde-
lem. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a PIP Kft.-
nek jogos érdeke fűződik a partnerekkel kötött szerződés teljesítéséhez, az abban foglalt 
mozgáslisták készítéséhez, illetve a vagyonvédelemhez.  
A kezelt személyes adatok típusa (amennyiben a szerződéses partner ezt kéri): név, anyja 
neve, születési dátum, sofőr telefonszáma. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 45 nap. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződött partnerek-
hez érkező személyek nem léphetnek be a Peremartoni Ipari Park területére. 

http://www.ppos.hu/
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Az Ipari Park területére érkezők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy adataikat a portai várako-
zási idő csökkentése céljából a PIP Kft. tovább megőrizze. 
 
Az adatkezelés célja: portai várakozási idő csökkentése. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájá-
rulása. 
A kezelt személyes adatok típusa(amennyiben a szerződéses partner ezt kéri): név, anyja 
neve, születési dátum, sofőr telefonszáma. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 a kezelt személyes adatok a folyó év december 31-ig kerülnek megőrzésre. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződött partnerek-
hez érkező érintetteknek az Ipari Park területére történő következő belépéskor ismét meg 
kell adni a személyes adataikat. 

 
Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Chemark Zrt.. 8182 Peremartongyártelep, 06/75 
hrsz 

SEAWING beléptetőrendszer 

 

2.3. BELÉPTETÉSI RENDSZER – TEHERPORTA (RENDSZÁMFELISMERŐ) 

Teherporta területe a PIP Kft. tulajdona. A Peremartoni Ipari Park területén lévő cégek a 
www.pereteher.hu weboldalon előzetesen regisztrálják a hozzájuk érkező tehergépjármű-
vek rendszámát. A regisztrált járművek beengedésekor email értesítést küld a rendszer az 
érintett cégnek. A beléptetéskor rendszámellenőrzést végez a teherportán elhelyezett ka-
mera. Egyszeri és állandó engedély rögzíthető a rendszerben. Állandó engedélyt az Ipari 
Park területén működő cég tulajdonában álló teherjárművek kapják meg. 
 
Az adatkezelés célja: az Ipari Park területére érkező tehergépjárművek beléptetése a 
partnerekkel kötött szerződés szerint, vagyonvédelem. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a PIP Kft.-
nek jogos érdeke fűződik a partnerekkel kötött szerződés teljesítéséhez, illetve a vagyon-
védelemhez. 
A kezelt személyes adatok típusa: rendszám, engedély érvényességének típusa, időtar-
tama, rögzítő neve, rögzítés dátuma, időpontja, állandó engedély esetén forgalmi enge-
dély. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 a teherportát igénybe vevő cégek felé történő számlázás miatt a Pereteher 
szoftver adatai tekintetében a végső adattörlési határidő a Számv. tv. 169. § (2) 
bekezdése alapján nyolc év. 

http://www.ppos.hu/
http://www.pereteher.hu/
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Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud be-
hajtani az Ipari Park területére. 

2.4. A SZERZŐDÖTT PARTNEREK MUNKAVÁLLALÓINAK BE-ÉS KILÉPTETÉSE, CSO-

MAGELLENŐRZÉS 

A szerződött partnerek munkavállalói dolgozói gyalogos, vagy dolgozói személygépkocsis 
kártyával tudnak belépni az Ipari Park területére. A kártya nevesítéséről, nyilvántartásáról 
a Chemark Zrt. és az Ipackcem Kft. kivételével a szerződött partnerek gondoskodnak. 
 
A vagyonőrök az SzVMt.-ben foglalt feltételek teljesítése esetén, az SzVMt.-ben foglaltak-
nak megfelelően csomagellenőrzést, személygépjárművek csomagtartóinak és utasteré-
nek ellenőrzését végezhetik a szerződött partnerek munkavállalói, illetve az Ipari Park te-
rületére belépő egyéb személyek körében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. 
Az SzVMt. 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a vagyonőr a csomag tartalmá-
nak, jármű és szállítmány bemutatására a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesí-
tése céljából, a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, 
ha 
a) megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből 
származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből faka-
dó kötelezettsége; 
b) e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és 
c) az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges. 
 
Az adatkezelés célja: a szerződött partnerek munkavállalóinak be-és kiléptetése, vagyon-
védelem.  
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a PIP Kft.-
nek jogos érdeke fűződik a partnerekkel kötött szerződés teljesítéséhez, illetve a vagyon-
védelemhez. 
A kezelt személyes adatok típusa: a Chemark Zrt. és az Ipackcem Kft. munkavállalói ese-
tén a munkavállaló neve, a többi szerződött partner esetén a kártyaszám, illetve a be –és 
kilépés időpontja, valamint az esetleges csomagvizsgálat ténye és eredménye. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 45 nap. 

 
Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Brill-Team Kft.  1051 Budapest, Arany János u.15. 2. 
lház fsz. 2.A 

Csomagellenőrzés esetén jegyző-
könyv készítése a vagyonőrök által 

 

 

http://www.ppos.hu/


     9 

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva.  
Adatvédelem – www.ppos.hu  

 A WWW.PEREMARTONIPARIPARK.HU 

HONLAP ADATKEZELÉSEI 

2.5. A WWW.PEREMARTONIPARIPARK.HU SZERVER NAPLÓZÁSA 

A www.peremartoniparipark.hu weblap Joomla! rendszerre épül. A honlap meglátogatása-
kor a webszerver a látogatókról IP címet, dátumot, a megtekintett oldal linkjét, és a böngé-
sző alapinformációit tárolja. Ha hibás a megtekintés, arról is információt tárol az error.log-
ban. 
 
A weboldal külső szolgáltatókhoz nem csatlakozik. 
 
Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

PlexNET Informatikai Kft. 8441 Márkó, Búzavirág utca 1. tárhelyszolgáltatás 

  Joomola! Weblap szerkesztő program 
készítő 

 

2.6. A WWW.PEREMARTONIPARIPARK.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-
csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősé-
ge van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a 
saját tartalma tekintetében.  
 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a 
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok 
tárolása, az adatvesztés megakadályozása (joomla_user_state, 
e7e6543942e51f5106ee76e36111382b, cbrvs), cookie banner bővítmény 
(fmalertcookies). 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-
tásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. 
A kezelt személyes adatok típusa: felhasználói ID és felhasználó név. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 a munkamenet lezárultáig (joomla_user_state, 
e7e6543942e51f5106ee76e36111382b, cbrvs); 

 egy hónap (fmalertcookies).  

 
 

http://www.ppos.hu/
http://www.peremartoniparipark.hu/
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A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógé-
pen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb ér-
vényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 
 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a 
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menü-
jében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyom-
követés megnevezéssel van lehetőség. 
 
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: 
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 
 
Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

PlexNET Informatikai Kft. 8441 Márkó, Búzavirág utca 1. tárhelyszolgáltatás 

  Joomola! Weblap szerkesztő program 
készítő 

 
 

2.7. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE  A 

WWW.PEREMARTONIPARIPARK.HU HONLAPON 

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre 
szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a 
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi 
internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmen-
tett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuá-
lis látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgál-
tató cookie-ját használják. 
 
A www.peremartoniparipark.hu honlap felkeresésekor a Google kezel cookie-t (DV (21 
perc), 1P_JAR (egy hónap), OGP (két hónap), OGPC (két hónap), NID (hat hónap), ANID 
(108 nap), _ga (2 év), CONSENT (32 év)). 
 
A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, 
címen kérhető bővebb tájékoztatás.  
A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy 
alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
 

2.8. A WWW.PEREMARTONIPARIPARK.HU HONLAP E-FÓRUM FUNKCIÓJA 

Jelszóval védett felület, a hozzáféréshez a honlap szerkesztő (admin) meghívót küld az új 
e-FÓRUM tagoknak. A fórumra felhasználónév és jelszó megadásával tud az e-fórum tag 
belépni. 
 

http://www.ppos.hu/
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
http://www.peremartoniparipark.hu/
http://www.google.com/analytics
http://www.google.com/intl/hu/policies/
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
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Az adatkezelés célja: az Ipari Park területén működő cégek hozzáférjenek az Ipari Park 
üzemeltetésével kapcsolatos információkhoz, véleményt nyilváníthassanak az Ipari Park 
üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelőnek jogos 
érdeke fűződik az adatkezeléshez. 
A kezelt személyes adatok típusa:a hozzászólás kezelő tárol felhasználó nevet, valódi ne-
vet, e-mail címet (ezeket a belépéskor kéri el a felhasználóktól, utána tárolja), IP címet, 
dátumot. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 szavazással kapcsolatos kérdőívek törléséig őrzi meg az adatokat 

 a felhasználói fiók törlése esetén az adatok törlésre kerülnek. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud csat-
lakozni az e-FÓRUMhoz. 

Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

PlexNET Informatikai Kft. 8441 Márkó, Búzavirág utca 1. tárhelyszolgáltatás 

  Joomola! Weblap szerkesztő program 
készítő 

 

A WWW.PERETEHER.HU HONLAP 

ADATKEZELÉSEI  

2.9. A WWW.PERETEHER.HU SZERVER NAPLÓZÁSA 

A Peremartoni Ipari Park területén működő cégek a www.pereteher.hu weboldalon előze-
tesen regisztrálják a hozzájuk érkező tehergépjárművek rendszámát. 
 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a 
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok 
tárolása, az adatvesztés megakadályozása (joomla_user_state, 
e7e6543942e51f5106ee76e36111382b, cbrvs), cookie banner bővítmény 
(fmalertcookies). 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-
tásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. 
A kezelt személyes adatok típusa:igénylő neve és e-mail címe, jelszó, a felhasználó által 
kezelt cég vagy cégek, szükséges-e engedélyrögzítési/szerkesztési jogosultság. 
Az adatkezelés időtartama: felhasználói fiók törlése esetén az adatok törlésre kerülnek. 

 
 
A weboldal külső szolgáltatóhoz nem csatlakozik. 

http://www.ppos.hu/
http://www.pereteher.hu/
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Adatfeldolgozó: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Chemark Zrt. 8182 Peremartongyártelep, 06/75 
hrsz 

tárhelyszolgáltatás 

2.10. A WWW.PERETEHER.HU SAJÁT COOKIE KEZELÉSE 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-
csomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősé-
ge van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a 
saját tartalma tekintetében.  
 
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a 
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok 
tárolása, az adatvesztés megakadályozása (pip_automata_porta_session),  oldalon-
keresztüli kéréshamisítás megakadályozása (XSRF-TOKEN) 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-
tásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. 
A kezelt személyes adatok típusa: felhasználói ID és felhasználó név. 
 
Az adatkezelés időtartama:  

 a munkamenet lezárultáig (pip_automata_porta_session); 

 két óra (XSRF-TOKEN). 

 
Adatfeldolgozó: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Chemark Zrt. 8182 Peremartongyártelep hrsz. 
06/75. 

tárhelyszolgáltatás 

http://www.ppos.hu/
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KAPCSOLATFELVÉTEL 

2.11. A PIP KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a hon-
lapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 
A PIP Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, telefonszá-
mával, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes ada-
tokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 
Adatfeldolgozók: 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

PlexNET Informatikai Kft. 8441 Márkó, Búzavirág utca 1. tárhelyszolgáltatás 

  Joomola! Weblap szerkesztő program 
készítő 

 
 

 

http://www.ppos.hu/
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EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysér-
tési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, 
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 
adatkezelőt. 
A PIP Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

http://www.ppos.hu/
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3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, 
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A PIP Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figye-
lembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 
 
A PIP Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott in-
formatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
A PIP Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáfé-
rés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, va-
lamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozá-
sából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A PIP Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha 
azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők. 
A PIP Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely 
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
A PIP Kft. az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontos-

ságát és teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksé-

ge van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak 
az ezzel kapcsolatos eszközök. 

A PIP Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számító-
géppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető táma-
dások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljá-
rásokkal gondoskodik. 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, pro-
tokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az informá-
ció felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adat-
kezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak 
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson 
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az 
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 
 

http://www.ppos.hu/
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A PIP Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve 
az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 
intézkedéseket. 
Az esetleges adatvédelmi incidenst a PIP Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legké-
sőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és sza-
badságaira nézve. 
 

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Név: Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft.  
Székhely: 8182 Berhida, külterület hrsz. 06/75. 
Cégjegyzékszám: 19-09-506605 
A bejegyző bíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 12904389-2-19 
Telefonszám: 20-9652-000 
E-mail: iparipark@chemark.hu 
 

http://www.ppos.hu/
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5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájá-
rulása visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási- és tilta-
kozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illet-
ve ügyfélszolgálata útján. 
 

Tájékoztatáshoz való jog: 
Az érintett kérelmére a PIP Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikk-
ben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoz-
tatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthe-
tően megfogalmazva nyújtsa.. 
 

Az érintett hozzáféréshez való joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamat-
ban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hoz-
záférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon cím-
zettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nem-
zetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbí-
tés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz 
címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automati-
zált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és 
az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogo-
sult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 
A PIP Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendel-
kezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminiszt-
ratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az 
információkat a PIP Kft. elektronikus formában szolgáltatja. 
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhe-
tőségeken keresztül gyakorolható.  
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazo-
nosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 
 

Helyesbítés joga: 
Az érintett kérheti a PIP Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyes-
bítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 

Törléshez való jog: 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésé-
re a PIP Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

http://www.ppos.hu/
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b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatke-
zelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatá-

sok kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-
vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-
ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy sta-
tisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 
illetve védelméhez. 
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az érintett kérésére a PIP Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valame-
lyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtar-
tamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-
delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
A PIP Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 

Adathordozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsá-
tott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 

Tiltakozás joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy 
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-
lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
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Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érin-
tett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesz-
téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás 
esetén az adatokat e célból a PIP Kft. nem kezeli. 
 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkeze-
lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással 
járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés  

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdeké-
ben szükséges; 

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 

Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-
vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűsé-
gét. 
 

Eljárási szabályok 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezé-
sétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem ösz-
szetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítha-
tó.  
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-
tett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-
adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintet-
tet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat 
be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
A PIP Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett ké-
relme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intéz-
kedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítés-
ről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot 
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közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igé-
nyel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett ren-
delkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az admi-
nisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektro-
nikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek 
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 

Kártérítés és sérelemdíj: 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként va-
gyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfel-
dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés 
által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges fele-
lősséggel tartozik a teljes kárért. 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 
 

Panasz az adatvédelmi auditornál: 
Amennyiben a PIP Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvé-
delmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit 
 

Bírósághoz fordulás joga: 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása sze-
rint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan 
indított per illetékmentes. 
 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
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