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LÁTOGATÓK NYILVÁNTARTÁSA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. BEVEZETÉS 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi 
Adatkezelési tájékoztatót.  

Jelen „Látogatók nyilvántartása adatkezelési tájékoztató” az Adatkezelő „Általános 
adatkezelési tájékoztatójának” melléklete, így a teljes körű tájékoztatás érdekében kérjük, 
hogy ismerje meg az „Általános adatkezelési tájékoztatót” is (különös tekintettel annak 6. 
pontját: „Az Ön jogai”). 

1.1 A tájékoztató személyi hatálya 

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akik az 
Adatkezelő olyan épületébe, telephelyére lépnek be, ahol az adatkezelő a belépők adatait 
biztonsági okokból rögzíti. 

1.2 A tájékoztató tárgyi hatálya  

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő látogatók nyilvántartásával kapcsolatos 
adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.  

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Adatkezelő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
székhely:  1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. 

telephelyek:  4025 Debrecen, Piac utca 79. 

6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. 

7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 10. 

9700 Szombathely, Fő tér 6. 

e-mail:   kti@kti.hu 

telefon:  06-1/371-5936 

cégjegyzékszám: 01-09-890710 

képviseli: Dr. Erb Szilvia. A képviselet módja: önálló; 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető 

adószám:  21925221-2-43 

 (a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy)  
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3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

Amennyiben Ön szeretne belépni az Adatkezelő 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. címen 
található épületébe/telephelyére, a belépést megelőzően az Adatkezelő ezzel a feladattal 
megbízott munkatársa  rögzíti az Ön bizonyos adatait. 

Az adatkezelés célja 

A látogatók nyilvántartásának célja a jelentős értékeket képviselő eszközök és az üzleti titok 
védelme, valamint az épületben tartózkodó személyek védelme.  

Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) bekezdés). Az adatkezelés vagyonvédelmi és 
biztonsági követelmények teljesítéséhez szükséges.  

Az adatkezelés ellen Ön bármikor tiltakozhat a következő a következő módokon: 

• e-mail küldése a kti@kti.hu címre, vagy 
• postai levél küldése a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. címre, vagy 
• személyes bejelentés a 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. címen. 

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen az Adatkezelő megvizsgálja az Ön bejelentését 
(tiltakozását) és mérlegeli, hogy az adott adatkezelés esetében az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e. Az érdekmérlegelés 
eredményéről, illetve a meghozott intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 
a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk. 

Az adatkezelés során a következő adatokat kezeljük:  

• Az Ön neve, a belépés időpontja, a kilépés időpontja. 

Tájékoztatjuk, hogy nevének ellenőrzése céljából a nyilvántartás vezetésével megbízott 
személy kérhet Öntől egy fényképes igazolványt. Az igazolványról másolat nem készül, az csak az 
Ön azonosítására szolgál. Amennyiben megtagadja az igazolvány átadását, az Adatkezelő 
fenntartja a jogot, hogy megtagadja az Ön belépését. 

Az adatkezelés időtartama  

Alkalmi belépés esetén az Ön személyes adatait felhasználás hiányában a távozástól számított 
24 óra elteltével töröljük. 

Felhasználásnak az minősül, ha az Ön személyes adatait bírósági vagy más hatósági eljárásban 
bizonyítékként felhasználják. 

4. ADATBIZTONSÁG ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS 

A nyilvántartás tartalmát csak az Adatkezelő ezzel a feladattal megbízott munkatársa jogosult 
megismerni. Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, vagy a munkáltató jogos érdekeinek 
egyéb sérelme esetén a nyilvántartást az alábbi személyek ismerhetik meg: 
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 az Adatkezelő ügyvezetője, 
 akit az ügyvezető erre kijelöl,  
 aki egyéb igazolható okból jogosult arra. 

 
A nyilvántartás adatai csak bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, 

továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró 
hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatók át. 

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló 
képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával 
kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság 
megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan 
kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. 

5. ADATFELDOLGOZÓK  

Az adatkezelésnél adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe. 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS  

Az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet felé nem továbbítjuk.  
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