Biztonsági célú adatkezelések: beléptetőrendszerek, kamerarendszerek működtetése, alkoholszondás ellenőrzés, csomag- és
szekrényellenőrzés
A Future Security Service Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 5.; telefonszáma: (1) 267-6706; email címe: mail@future-security.hu)
az Egis létesítményeivel kapcsolatban személy- és vagyonvédelmi szolgáltatásokat nyújt az Egis számára. A szolgáltatások magukban foglalják
a recepcióval (beléptetés), az őrszolgálattal (alkoholszondás és csomag/szekrény ellenőrzés), valamint technikai ügyelettel (kamerák figyelése,
kamerafelvételekbe való betekintés biztosítása) kapcsolatos szolgáltatásokat. Ennek során hozzáfér az érintett személyeknek az alábbi
adatkezelési célokkal kapcsolatos személyes adataihoz.
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

1.
Beléptetőrendszer
működtetése - névre szóló belépőkártyák segítségével az
Egis
székhelyére,
telephelyeire, fióktelepére (a
továbbiakban:
„az
Egis
területei”), ezen belül az egyes
épületekbe való belépés és
kilépés
időpontjának
és
helyének rögzítése céljából.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) Érintett személyek: az Egis
pontja – az Egis jogos érdeke.
székhelyére,
telephelyeire,
fióktelepére belépő személyek.
A jogos érdek: az Egis
vagyonának
(ideértve
az Adatkör alkalmi belépések
adatvagyont is), valamint az Egis esetén:
a
névre
szóló
helyiségében
tartózkodók belépőkártyával
összefüggő
életének és testi épségének mozgásadatok
(belépés/kilépés
védelme.
időpontja, helye), valamint a
belépő személy neve, illetve
Az
Egis,
mint
a
azonosítás céljból – adatrögzítés
beléptetőrendszerrel
védett
nélkül – arcképes igazolvány
terület használatára jogosult
bemutatása.
társaság rendelkezése szerint a
védett
területre
a
Adatkör
rendszeres
Vagyonvédelmi Törvény 32. §
kártyahasználat esetén: a névre
alapján csak az arra jogosultak
szóló belépőkártyával összefüggő
léphetnek be.
mozgásadatok
(belépés/kilépés
időpontja, helye), valamint a
belépő személy neve, a szervezeti

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Alkalmi
belépések
esetén
(vendégkártya használatával - a
vendégkártya egy napra szól, az
adott
nap
18
órakor
a
kártyajogosultság törlésre kerül)
az Egis a mozgásadatokat a
kártyajogosultság
megszűnését
követő 24 óra elteltével törli.
A belépéskor felvett adatokat az
Egis 1 hónapig őrzi.
Rendszeres
kártyahasználat
esetén (az adott napnál hosszabb
időre szóló jogosultságot biztosító
kártya,
például
külső
kivitelezőknek) a mozgásadatokat
az Egis 6 hónap elteltével, illetve
a kártyajogosultság megszűnését
követő 24 óra elteltével törli.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Az Egis területe vegyipari
környezet,
ahol
egészségre
ártalmas, tűz- és robbanás
veszélyes
anyagokból
alapanyaggyártás,
illetve
készítménygyártás
történik,
pszichotróp
tartalmú
készítmények
gyártása
és
raktározása történik. Az Egis-nek
ezért ellenőrzés alatt kell tartania a
be- és kilépési jogosultságokat. A
fenti feltételeket az elektronikus
beléptető
rendszer
üzemeltetésével biztosítja az Egis.

egység megnevezése, ahol az Egis
területén munkát végez, továbbá a Számviteli szempontok miatt a
foglalkoztatását ellátó társaság belépéskor felvett nevet és
neve.
kártyaszámot az Egis a kártya
letéti díj megtérítését követően 8
Egy
esetlegesen
felmerülő év elteltével törli (Számviteli
biztonsági probléma esetén (pl. Törvény 168-169. §- a alapján).
lopás,
betörés)
az
Egis
ellenőrizheti az irodákba, egyéb Biztonsági
eseményekkel
helyiségbe való belépéseket.
kapcsolatban kezdeményezett jogi
eljárások (például: polgári peres
Ezen
kívül
bármely eljárás, büntetőeljárás) esetén az
veszélyhelyzet (pl. tűzriadó) adatokat az Egis az eljárás jogerős
esetén az Egis ezen keresztül is befejezéséig
őrzi.
Az
tájékozódik az Egis területére adatmegőrzés célja, hogy a
belépett
személyek
aktuális biztonsági
esemény
tartózkodási helyéről.
dokumentációja
rendelkezésre
álljon az adatmegőrzési idő alatt,
biztosítva
a
szükséges
információkat
a
biztonsági
esemény
folytatásaként
kezdeményezett
hatósági
és
bírósági eljárásokra. A biztonsági
esemény
kezelésével
kapcsolatban közreműködő egyéb
személyek adatainak kezelése a
fenti adatmegőrzési időkhöz
igazodik.

A beléptető rendszer továbbá
erősíti az Egis, mint adatkezelő
elszámoltathatóságát is, mert
ennek
a
rendszernek
az
üzemeltetésével képes biztosítani,
hogy
csak
a
feljogosított
munkatársak lépjenek be bizonyos
épületekbe. A beléptető rendszer
tehát
fizikai
védelmi
intézkedésként
is
szolgál
(adatbiztonsági
oldalról)
az
illetéktelen belépés és hozzáférés
kizárása érdekében.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
Budapesten a Biztonsági főosztály
(a
továbbiakban:
BFO)
munkavállalói, a vagyonőrzési
szolgáltató illetékesei. Az Egis
körmendi
fióktelepén
az
Üzembiztonsági
csoporthoz
tartozó
biztonságtechnikai
munkatárs és az Üzembiztonsági
csoport vezetője.
Adatfeldolgozóként jár el az Egis
biztonsági szolgáltatója, a Future
Security Service Kft. (székhelye:
1148 Budapest, Fogarasi út 5.,
mail@future-security.hu,
a
továbbiakban
„biztonsági/
vagyonőrzési szolgáltató”).

2. Biztonsági kamerarendszer
működtetése
működtetése
vagyonvédelmi célból, valamint
az élet és testi épség védelmének
biztosítása céljából.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja – az Egis jogos érdeke.

A
jogos
érdek:
gyógyszeripari/vegyipari
környezetben, a fokozottan tűzA
kamerákkal
kapcsolatos és robbanásveszélyes anyagok
adatkezelést részletes adatkezelési és technológiai folyamatok miatt

Érintett személyek: az Egis A felvétel felhasználásának
székhelyére,
telephelyeire, hiányában legfeljebb a felvétel
fióktelepére belépő.
készítésétől számított 30 nap,
figyelemmel arra, hogy a
Adatkör:
az
elektronikus
kamerák
mozgásérzékelés
megfigyelőrendszer
által
alapján készítik a felvételeket, a
rögzített felvételek, a felvétel
tárhelykapacitás függvényében
rögzítésének
ideje,
a
változhat a megőrzési idő,

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

tájékoztató
és
eljárásrend
szabályozza: 18/2016. számú
vezérigazgatói
utasítás
a
Biztonsági kamerarendszer és a
Gyógyszer-technológiai
kamerarendszer üzemeltetéséről.
Elérhető az Egis területének
recepcióján,
illetve
őrkonténerében.

az
adott
területen
folyó
tevékenység
kamerás
megfigyelése tűz, baleset és
munkavédelmi szempontból, a
megfigyelt területen tartózkodó
személyek életének és testi
épségének
védelme
szempontjából
is
fontos.
Például: szennyvíz kezelő,
ülepítő technológiák működnek
az Egis területén, amelyek
fokozottan balesetveszélyesek.
A vagyonvédelmi cél keretében
az Egis jogos érdeke pedig az
esetleges
bűncselekmények,
szabálysértések, károkozás és az
Egis
vagyonát
esetlegesen
károsító egyéb cselekmények
rögzítése,
a
későbbi
jogérvényesítés, az érintettek
segítése és a felelősség tisztázása
céljából.

felvételekből
következtetések.

levonható

A
betekintést
szabályozó
18/2016. sz. vezérigazgatói
utasításban
előírt
jegyzőkönyvben felvett adatok.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
előfordulhat, hogy 30 napnál
rövidebb ideig kerül megőrzésre
a felvétel, de 30 nap elteltével
mindenképpen törlésre kerülnek
a felvételek.
A felvétel felhasználása esetén
a felhasználás által érintett
eljárás jogerős befejezéséig.
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
Üzemeltetési feladatok ellátása
céljából a BFO, biztonsági
szolgáltató (lásd 1. pontban),
valamint
az
Egis
belső
szabályzatában, a 18/2016.
számú
vezérigazgatói
utasításban rögzített betekintésre
jogosult munkavállalók (lásd III.
fejezet).
A
felvételeket
az
Egis
bizonyítékként
továbbíthatja
(hozzáférhetővé teheti) például a
nyomozó hatóság (rendőrség),
vagy más hatóság részére,

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
felhívás alapján.
A
felvételek
további
felhasználásra
vonatkozó
részletszabályokat
a
fent
hivatkozott
vezérigazgatói
utasítás tartalmazza (6.3. pont).

3.

Gyógyszer-technológiai
kamerarendszer
működtetése a fogyasztók
élete, testi épsége és
egészsége
védelmének
biztosítása céljából.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja – az Egis jogos érdeke.

A jogos érdek: a fogyasztók
élete, testi épsége és egészsége
védelmének
biztosítása
a
megfigyelt területeken végzett
A kamerákkal kapcsolatos kiemelt kockázatú technológiai
adatkezelést
részletes folyamattal vagy tevékenységgel
adatkezelési tájékoztató és összefüggésben.
eljárásrend
szabályozza:
18/2016.
számú A
Gyógyszer-technológiai
vezérigazgatói utasítás a kamerarendszer a hatályos
Biztonsági kamerarendszer és munkavédelmi
erőírásoknak
a
Gyógyszer-technológiai való megfelelés biztosításához,
kamerarendszer
egy esetleges üzemi baleset
üzemeltetéséről. Elérhető az kivizsgálásához, továbbá a
Egis területének recepcióján, Polgári Törvénykönyvről szóló
illetve őrkonténerében.
2013.
évi
V.
törvény
termékfelelősségről
szóló
(6:550-6:559. §) szabályainak

Az
elektronikus
megfigyelőrendszer által rögzített
felvételek, a felvétel rögzítésének
ideje, a felvételekből levonható
következtetések.
A betekintést szabályozó 18/2016.
sz. vezérigazgatói utasításban
előírt jegyzőkönyvben felvett
adatok.

A
felvételek
tárolásának
időtartama legfeljebb a rögzítéstől
számított 180 nap, figyelemmel
arra,
hogy
a
kamerák
mozgásérzékelés alapján készítik
a felvételeket, a tárhelykapacitás
függvényében
változhat
a
megőrzési idő, előfordulhat, hogy
180 napnál rövidebb ideig kerül
megőrzésre a felvétel, de 180
elteltével mindenképpen törlésre
kerülnek a felvételek. Ez az az
időtartam,
amelyen
belül
foglalkozni tud termékfelelősségi
kérdésekkel biztosítani azok
kivizsgálását
(gyógyszercsere,
reklamációk).
Az esetlegesen rögzített felvételek
megerősítik vagy cáfolják az adott
ügyben keletkezett üzemi és
egyéb kísérő dokumentációt.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

betartásához, az Egis által
vezetett
minőségbiztosítási
rendszerben
esetlegesen
keletkező
hibás
adatok
feltárásához
és
a
gyógyszergyártás nemzeti és
nemzetközi
szabályainak,
előírásainak
betartásához
elengedhetetlen.
4. Alkoholszondás ellenőrzés GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
vagyonvédelmi célból, valamint pontja - az Egis jogos érdeke.
az élet és testi épség védelmének
biztosítása céljából.
A jogos érdek: az Egis
vagyonának, valamint az Egis
Erre tekintettel annak ellenőrzése, területén tartózkodók életének és
hogy az érintett betartja-e az Egis testi épségének védelme.
alkoholfogyasztással kapcsolatos
szabályozását.
A Tekintettel az Egis által ellátott
gyógyszeripari/vegyipari
ipari
termelőtevékenység
környezetben, a fokozottan tűz- és (gyógyszerek és egyéb hasonló
robbanásveszélyes anyagok és készítmények
előállítása)
technológiai folyamatok miatt jellegére, valamint az annak
különösen nagy veszélyforrás, ha kapcsán megkövetelt magasfokú
az Egis területére alkoholos személy- és vagyonbiztonságra,
befolyásoltság hatása alatt lép be termékminőségre, munkavédelmi
bárki, mivel balesetet szenvedhet, és egészségvédelmi előírások
vagy balesetet okozhat. Például: betartására, és az esetleges
szennyvíz
kezelő,
ülepítő balesetek
elkerülésére
és

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
lásd 1. pont.

Érintett személyek: az Egis
székhelyére,
telephelyeire,
fióktelepére belépő személyek, az
ellenőrzésben
részt
vevő
közreműködő
tanúk
és
a
vizsgálatot végző személyek.
Jegyzőkönyv az alkoholszondás
ellenőrzésről: az alkoholszondás
ellenőrzés alá vont személy neve,
születési ideje, aláírása, az
alkoholszondás
ellenőrzés
megállapításai, az alkoholszondás
ellenőrzés, a közreműködő tanúk
neve, törzsszáma és aláírása,
vizsgálatot végző neve és aláírása,
az ellenőrzést végző neve és
aláírása, továbbá az ellenőrzött
személy
nyilatkozata.
Az

Az adatkezelés időtartama: a
jegyzőkönyv
felvételétől
számított 5 év (a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:22. § szerint a
követelések 5 év alatt évülnek
el). Ezt követően a kezelt adatok
törlésre
kerülnek.
Az
adatmegőrzés célja, hogy a
pozitív
alkoholszondás
eredménnyel
zárult
esetek
dokumentációja rendelkezésre
álljon az 5 éves megőrzési idő
alatt, biztosítva a szükséges
információkat
a
pozitív
alkoholszondás
ellenőrzések
folytatásaként kezdeményezett
hatósági eljárásokra, perekre,
stb.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

technológiák működnek az Egis
területén, amelyek fokozottan
balesetveszélyesek,
különösen
alkoholos befolyásoltság alatt álló
személyek
vonatkozásában.
Ebben a környezetben az itt
munkát végző külső kivitelezők
alkoholszondás
ellenőrzése
kiemelt feladat tűz-, baleset- és
munkavédelmi szempontból is.

megelőzésére,
valamint
a
bekövetkezett
balesetek
kivizsgálására elengedhetetlenül
szükséges a Társaság által
végzendő
alkoholszondás
ellenőrzés
lehetőségének
biztosítása.
Az Egis
tekintendő:
-

-

jogos

érdekének

az
Egis
üzemében
tartózkodó
valamennyi
személy
(ideértve
az
ellenőrzés alá vont érintettet
is)
életének
és
testi
épségének,
valamint
vagyontárgyai
biztonságának védelme;
az üzembiztonság, valamint
az Egis által folytatott
termelési
tevékenység
biztonságos és folyamatos
jellegének és az Egis
vagyontárgyai
biztonságának garantálása;

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
ellenőrzés alá vont ezirányú A negatív eredménnyel lezárt
kérelme
esetén
az
Egis ellenőrzések
esetén
az
vérvizsgálat iránt intézkedik és a adatkezelés
időtartama
a
vérvizsgálat eredményét is kezeli. jegyzőkönyv
felvételétől
számított 1 év. Az adatmegőrzés
célja,
hogy
a
negatív
alkoholszondás
eredménnyel
zárult esetek dokumentációja
rendelkezésre álljon az 1 éves
megőrzési idő alatt, biztosítva a
szükséges
információkat
a
negatív
alkoholszondás
ellenőrzések
folytatásaként
kezdeményezett
hatósági
eljárásokra, perekre, stb.
Hozzáférésre jogosult az Egisen
belül:
Budapesten
a
Biztonsági főosztály és a
biztonsági szolgáltató (lásd 1.
pont),
Körmenden
az
Üzembiztonsági csoport, a
közreműködő
tanúk,
a
véralkohol vizsgálat elemzését
végző
szakértői
intézetek.
Pozitív vizsgálati eredmény
esetén a Jogi főosztály illetékes
munkatársa.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

5.
Csomagellenőrzés
és
szekrényellenőrzés
vagyonvédelmi célból, valamint
az élet és testi épség védelmének
biztosítása céljából.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) Érintett személyek: az Egis
pontja - az Egis jogos érdeke.
székhelyére,
telephelyeire,
fióktelepére belépő személyek, az
A jogos érdek: az Egis
ellenőrzésben
részt
vevő
vagyonának, valamint az Egis
közreműködő
tanú
és
az
területén tartózkodók életének és
ellenőrzést végző személyek.
testi épségének védelme.
Adatkör: az ellenőrzés alá vont
A Vagyonvédelmi Törvény 26. §
személy neve, születési dátuma,
(1) b-c) szerint a vagyonőr az
valamint aláírása, az ellenőrzés
Egis
közterületnek
nem
megállapításai, az ellenőrzés
minősülő
létesítményének
során
nyert
megállapítások
őrzése során jogosult a területre
alapján
foganatosított
belépő vagy onnan kilépő
intézkedések, az érintettnek az
személyt csomag, illetve menetellenőrzéssel, valamint az annak
, szállítási okmány bemutatására
eredménye alapján foganatosított
felhívni. Jogosult továbbá a
intézkedésekkel
kapcsolatos
területen tartózkodó vagy onnan
esetleges
észrevétele(i),
a
kilépő személyt – az alább írtak
közreműködő
tanú
neve,
szerint - csomagja tartalmának,
törzsszáma és aláírása, az
járművének,
valamint
a
ellenőrzést
végző
neve,
szállítmánynak
bemutatására
munkaköre,
azon
szervezeti
felhívni. A Vagyonvédelmi
egység neve, ahol foglalkoztatják,
Törvény 28. § (1) alapján a
valamint aláírása, emellett a
vagyonőr a csomag tartalmának,
jegyzőkönyv felvételének helye és
jármű
és
szállítmány
ideje (ideértve annak lezárását).
bemutatására a szerződésből
fakadó
kötelezettségei

A
gyógyszeripari/vegyipari
környezetben, a fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes anyagok és
technológiai folyamatok miatt
különösen nagy a veszélyforrása,
ha az Egis területére ilyen
környezetben baleset okozására
alkalmas eszközzel lép be bárki,
mivel balesetet szenvedhet, vagy
balesetet
okozhat.
Például:
szennyvíz
kezelő,
ülepítő
technológiák működnek az Egis
területén, amelyek fokozottan
balesetveszélyesek.
Ebben a
környezetben a területre belépő
személyek csomagjának, illetve az
általuk használt (esetlegesen
csomagot
tartalmazó)
szekrénynek az ellenőrzése fontos
lehet
tűz,
baleset
és
munkavédelmi szempontból is.

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Az
ellenőrzés
eredménye
alapján kezdeményezett jogi
eljárások (például: polgári peres
eljárás, büntetőeljárás) jogerős
befejezéséig.
Ilyen
eljárás
hiányában
a
jegyzőkönyv
felvételétől számított 5 év. [A
Ptk. 6:22. § és 6:533. § (1)
szerint a követelések 5 év alatt
évülnek el. A kártérítésre az
elévülés szabályait azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy
bűncselekménnyel okozott kár
esetén a követelés 5 éven túl sem
évül el mindaddig, amíg a
bűncselekmény büntethetősége
el nem évül.] Ezt követően a
kezelt adatok törlésre kerülnek.
Az adatmegőrzés célja, hogy az
ellenőrzés
dokumentációja
rendelkezésre
álljon
az
adatmegőrzési
idő
alatt,
biztosítva
a
szükséges
információkat az ellenőrzés
esetleges
folytatásaként
kezdeményezett
hatósági
eljárásokra, perekre, stb.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
érvényesítése
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
fakadó
kötelezettsége; b) e dolgot a
felszólítás ellenére sem adja át;
és c) az intézkedés a jogsértő
cselekmény
megelőzése,
megszakítása
érdekében
szükséges. A Vagyonvédelmi
Törvény 25. § (2) szerint a
jogosultságok gyakorlása során
az adott cél elérésére alkalmas
eszközök közül a személyi
szabadság, illetve a személyiségi
jogok legkisebb korlátozásával
járó eszközt kell választani.

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
A negatív eredménnyel lezárt
jegyzőkönyvek
esetén
az
adatkezelés
időtartama
a
jegyzőkönyv
felvételétől
számított 1 év. Az adatmegőrzés
célja,
hogy
a
negatív
eredménnyel
zárult
esetek
dokumentációja rendelkezésre
álljon az 1 éves megőrzési idő
alatt, biztosítva a szükséges
információkat
a
negatív
eredménnyel
zárult
esetek
folytatásaként kezdeményezett
hatósági eljárásokra, perekre,
stb.
A
közreműködő
tanú
jegyzőkönyvben
foglalt
adatainak kezelése a fenti
adatmegőrzési
időkhöz
igazodik.
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:
Az Egis budapesti területein a
Biztonsági főosztály, a körmendi
fióktelepén az Üzembiztonsági
csoport, és mindkét helyen a

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

6. Áruszállítás céljából az Egis
telephelyeire,
fióktelepére
belépő szállítmányozást végző
tehergépjármű-vezetők
adatainak rögzítése.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) Érintett személyek: az Egis
pontja - az Egis jogos érdeke.
székhelyére,
telephelyeire,
fióktelepére belépő, az Egis
Az Szvtv. 26. § (1) bekezdés a) részére
szerződés
teljesítése
pontja. Eszerint a vagyonőr az alapján szállítmányzást végző
Egis közterületnek nem minősülő társaság által foglalkoztatott
létesítményének őrzése során gépjárművezetők.
jogosult a területre belépő vagy az
ott tartózkodó személyt kiléte Adatkör: a gépjáművezetők neve
igazolására, a belépés, illetőleg a és a személyazonosságot igazoló
tartózkodás céljának közlésére, igazolvány típusa és száma.

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
vagyonőrzési
szolgáltató
illetékese, valamint az ellenőrzés
pozitív
eredménye
(azaz:
amennyiben
megalapozottan
feltehető, hogy az érintett
bűncselekményből
vagy
szabálysértésből származó olyan
dolgot tart magánál, amely az Egis
tulajdona, vagy olyan dolgot tart
magánál, amely mások életét vagy
testi épségét veszélyezteti vagy
fenyegeti) esetén a Jogi főosztály
illetékes munkatársa.
A vagyonőrzési szolgáltató az
Egis adatfeldolgozójaként jár el (a
1. pontban került megjelölésre).
Az adatok rögzítésétől számított 1
év.
A szállítással kapcsolatba hozható
bűncselekmény kapcsán általában
1 év az időtartam, melyen belül a
nyomozóhatóság adatokat kérhet
az Egis-től.
Hozzáférésre jogosult az Egisen belül:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
jogosultságának
felhívni.

igazolására

A jogos érdek: az Egis
vagyonának védelme, nagy értékű
gyógyszerszállítmányok, illetve
gyógyszeripari
alapanyagok
szállítmányozása esetén - a
szállítmány értékére tekintettel szükséges a szállító adatainak
rögzítése.

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő, hozzáférési
jogok, adattovábbítások
címzettjei
Az Egis budapesti területein a
Biztonsági
főosztály
munkavállalói, a vagyonőrzési
szolgáltató illetékesei, az Egis
körmendi
fióktelepén
az
Üzembiztonsági csoport, és
mindkét helyen a vagyonőrzési
szolgáltató illetékes munkatársa.

