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1. BEVEZETÉS 

 
A JUSTICE Security Vagyonvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya 

utca 1-13.) (a továbbiakban Justice, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve 

kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 

jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Justice adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a 

https://www.justisec.hu/wp-content/uploads/JS-adatkezelesi-tajekoztato.pdf 

 

A JUSTICE Security Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori 

megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról megfelelő módon értesíti 

közönségét. 

 

A JUSTICE Security Kft. elkötelezett ügyfelei, munkavállalói és partnerei személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának 

tiszteletben tartását. A JUSTICE Security Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 

megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 

biztonságát garantálja. 

 

A JUSTICE Security Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az 
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletével – Általános Adatvédelmi Rendelet - (GDPR) és adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályokkal, 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 történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet); a továbbiakban adatvédelmi rendelet 

vagy a bevett angol rövidítéssel: GDPR (General Data Protection Regulation)  

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.); 

- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.). 

https://www.justisec.hu/wp-content/uploads/JS-adatkezelesi-tajekoztato.pdf
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2. FOGALMAK 

 
2.1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy; 

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján 

azonosítható; 

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 
a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 

adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 

szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely adat – különösen a név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy 

vagy több adat –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

2.2. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, 

ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

2.3. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából;  

2.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett félreérthetetlenül jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre 

kiterjedő - kezeléséhez; 

2.5. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 

bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 

érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy 

mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

2.6. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 

meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 

intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

2.7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

2.8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 
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2.9. adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 
közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 

összehangolás vagy összekapcsolás, zárolása, korlátozás, törlés és megsemmisítés;  

2.10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

2.11. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e; 

2.12. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 
kaptak;    

2.13. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

2.14. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges; 

2.15. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából; 

2.16. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

2.17. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 
2.18. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik; 

2.19. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatot 

kezel; 

2.20. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

2.21. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 
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3. ALAPELVEK A JUSTICE SECURITY KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN  

 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak annak kezeléséhez; 

b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél; 

c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; 

d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges; 

e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett alapvető jogai és szabadságai. 

 

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 

aránytalan költséggel járna. 

 

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy 

nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás 

részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és 

különösebb megfontolást nem igényel. 

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához 

vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az 

érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az 

adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig. 

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 

alapul vagy kötelező, vagy más jogi alappal rendelkezik. Az érintettet – egyértelműen, 

közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, 

így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 

jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az 
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adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, 

valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 

azonosítani. 

 

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást 

végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, 

vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az 

átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő 

szintű védelme.  
A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha 

• az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi szerződéses kikötéseket 

alkalmazzák a felek  

• olyan kötelező erejű vállalati szabályokat (BCR) vezet be egy vállalkozás, amelyet 

azadatvédelmi hatóság jóváhagyott  

• jóváhagyott magatartási kódexhez csatlakozott vállalkozásnak kerül továbbításra  

• jóváhagyott tanúsítási mechanizmussal rendelkező vállalkozásnak továbbítják  

• az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja. 

 

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi 

szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben - meghatározott feltételek 
hiányában is - továbbíthatók harmadik országba. 

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén 

belüli adattovábbításra kerülne sor. 
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4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME 

ÉS IDŐTARTAMA 

 
A JUSTICE Security Kft. Security Kft. szolgáltatásainak adatkezelései részben önkéntes 

hozzájáruláson, részben törvényi felhatalmazáson, részben – megfelelő érdekmérlegelés 

elvégzését követően megállapított – az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapulnak.  

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. 

Felhívjuk a JUSTICE Security Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 
beszerzése. 

4.1. A WWW.JUSTISEC.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI 

 
A SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

 

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A süti 

betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el 

azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és 

közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 
látogatóinkról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az 

egyéni felhasználó azonosítására. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy 

titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány süti a honlap 

bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. 

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 

pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
 

A honlap által használt sütik főbb jellemzői: 

A honlap látogatásakor egy átmeneti sütit állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, 

hogy Ön, mint böngésző elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tárol személyes adatokat és az 

élettartama 45 nap. 

 

A működéshez szigorúan szükséges sütik:  

Ezek a sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal 

alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető 

az Ön számára. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A 
felhasználói élmény javítását szolgáló sütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználó 

weboldal használatáról, például, hogy melyik terméket tekintette meg, mely oldalakat látogatja 

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a 

látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal 
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dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen 

típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Amennyiben Ön nem 

fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. 
A sütik törléséről bővebb tájékoztatást böngésző típusonként az alábbi linkeken találhat:  

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Firefox 

Chrome 

Safari 

 

A JUSTICE Security Kft. honlapja személyazonosításra alkalmas adatokat nem tárol. 

 

A JUSTICE Security Kft. honlapján az adatközlők egyéni döntésük alapján hozzájárulásukkal 

megadhatják személyes adataikat, amennyiben egyes szolgáltatásainkról érdeklődnek, vagy azt 
szeretnék igénybe venni.  

 

A honlapon kezelt személyes adatok köre 

 

Az egyes szolgáltatások iránt érdeklődő személyek esetében az érdeklődők kötelezően meg kell 

adnia a következő személyes adatokat: 

 

• Az érdeklődő neve 

• Az érdeklődő e-mail cme 

• Az érdeklődő telefonszáma 

• Az érdeklődő üzenete 

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. 

 

A megadott adatokat a JUSTICE Security Kft. minden esetben a GDPR és az Info. tv. előírásai 

szerint kezeli, azt harmadik félnek át nem adja, az így gyűjtött adatokból profilozást, 

automatizált döntéshozatalt nem hajt végre, a leendő ügyfeleinkre és partnereinkre nézve ez az 

adatközlés további joghatással nem jár. 
 

4.2. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 

 
A JUSTICE Security Kft. Security Kft. székhelyén, továbbá megbízói védett objektumain az 

alábbi feltételekkel vesz részt az adatfeldolgozói tevékenység keretében elektronikus 

megfigyelőrendszerek kezelésében. 

Az adatfeldolgozás célja: az emberi élet és a testi épség, valamint a vagyonvédelem érdekében 

a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása a védett objektumra való belépéssel, 

továbbá GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a JUSTICE Security Kft-nek és 
megbízóinak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez, munkavállalók esetében a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a,  

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.apple.com/en-us/HT201265
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A kezelt adatok köre: a JUSTICE Security Kft. Security Kft., valamint az általa védett 

objektumok területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb 

személyes adatai. 
Az adatkezelés időtartama: az egyes védett objektumokban meghatározott időtartamok a 

lefolytatott érdekmérlegelési tesztek alapján.  

Az adatkezelés helye: az adatkezelők székhelyén, telephelyein és fióktelepein. 

 

4.3. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER – POSEIDON 

 

A vásárlás során keletkezett pénztárgépi adatállományt – a nyugtán is szereplő adatokkal – és 

a videofelvételeket a JUSTICE Security Kft. POSeidon rendszere összekapcsolja és értékeli. A 

POSeidon rendszerről bővebb információt a www.poseidonsystem.hu címen olvashat. 
Az adatkezelés célja: a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme érdekében a 

jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a JUSTICE Security Kft. által őrzött 

területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a 

Társaságunk által őrzött vállalatoknak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez. 

A kezelt személyes adatok típusa: a pénztárgép által kibocsátott blokkon szereplő adatok, 

továbbá az áruházak pénztárainál álló vásárlóknak és pénztárosoknak a képfelvételeken 

látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. 

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb harminc nap, illetve a külön 
meghatározott őrzési idő.  

 

4.4. TALÁLT TÁRGYAK NYILVÁNTARTÁSA 

 
Az adatkezelés célja: a védett objektumok területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos 

ill. a találó értesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54. §. 

A kezelt adatok köre: név, cím, talált tárgy adatai. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelők (Megbízók) által meghatározott időtartam. 

Az adatkezelés helye: az adatkezelők székhelyén, telephelyein és fióktelepein. 

4.5. BE- ÉS KILÉPŐ JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSA 

 
Az adatkezelés célja: a járművek mozgásának dokumentálása, a vagyonvédelem érdekében a 

jogsértések megelőzése, észlelése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a JUSTICE 

Security Kft.-nek és az általa őrzött vállalatoknak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez. 

A kezelt adatok köre: be- és kilépés dátuma és időpontja, jármű forgalmi rendszáma. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelők (Megbízók) által meghatározott időtartam Az 

adatkezelés helye: az adatkezelők székhelyén, telephelyein és fióktelepein. 

 

http://www.poseidonsystem.hu/
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4.6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési 
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 megkeresheti az adatkezelőt. 

A JUSTICE Security 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. 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 

BIZTONSÁGA 

 
A JUSTICE Security Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 

székhelyén, telephelyein, illetve megbízói székhelyén és telephelyein, adatfeldolgozójánál, 

továbbá a HW Stúdió Kft. (6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1. B) címén találhatók meg. 

 

A JUSTICE Security Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai 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 JUSTICE Security Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A JUSTICE Security 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 JUSTICE Security 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 JUSTICE Security 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 

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

szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 

rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 

A JUSTICE Security Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 

támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 

ellen. A JUSTICE Security Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi 

eljárásokkal gondoskodik. 

 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól 

(e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, 

amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 

módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató 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. 

 

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI 
 

Név: JUSTICE Security Kft. Security Kft. 

Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. 

Cégjegyzékszám: 01-09-700320 

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 12722934-2-41 
E-mail cím: info@justisec.hu  

7. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

 
Név: REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft. 

Székhely: 1097 Budapest, Kén u. 6. 

Név: HW Stúdió Kft.  

Székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1. B 

Név: Office Standard Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 73. 

8. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos 

érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne 

törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő 
személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt 

tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy 

mailto:info@justisec.hu


 

 

- 12 - 

nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő 

biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, 

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 folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz 

hozzáférést kapjon. 

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére a JUSTICE Security Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített 

profilalkotás ellen. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

annak nyomán hozott intézkedésekről. 

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye 

vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal.  

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását 

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a 6. pontban megadott elérhetőségein. 

 

A JUSTICE Security Kft. Kft. az általa őrzött területeken az érintettel az adatkezelés 

megkezdése előtt közli, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet 

az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az őrzött területre 
belépő személyt,  

 

a. hogy mi az adatkezelés célja és jogalapja, 

b. mik a kezelt adatok köre,  

c. ki az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy, 

d. mennyi az adatkezelés időtartama,  

e. kik ismerhetik meg az adatokat, 

f. melyek az érintettek jogai és azokat milyen módon gyakorolhatják.  

 

Az érintett kérelmére a JUSTICE Security Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, 

illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról 

és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E 

tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő ezt a tájékoztatást azonos adatkörre vonatkozó  

első alkalommal kéri. Egyéb esetekben a JUSTICE Security Kft. költségtérítést állapít meg.  
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A JUSTICE Security Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

 
A JUSTICE Security Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési 

cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A JUSTICE Security Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen. 

 

A JUSTICE Security Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a 

kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának 
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő 

rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

 

A JUSTICE Security Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést 

mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a)  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 

adatkezelést törvény rendelte el; 

b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c)  törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

A JUSTICE Security Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának 

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – 

annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

 

A JUSTICE Security Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte 
el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 

tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
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Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 

A JUSTICE Security Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a 

felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 

 

A JUSTICE Security Kft. a tudomására jutott adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem 

nélkül, és ha lehetséges, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a 

tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.   

 

Ugyanakkor a JUSTICE Security Kft. az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az incidens 

hatásainak elhárítására tett intézkedéseket. Ezzel lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság 

ellenőrizze az előírásoknak való megfelelést. 

 

JUSTICE Security Kft. azonnal jelzi a Megbízó felé, amennyiben adatvédelmi incidensről 

tudomást szerez. 

 

Adatfeldolgozói minőségében a JUSTICE Security az incidens tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti azt az adatkezelőnek. 

 
Az érintettek kérdéseik, észrevételeik esetén fordulhatnak a JUSTICE Security Kft. 

adatvédelmi tisztviselőjéhez:  

 

Név:   Simon Ferenc   

Posta cím: 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. V. emelet 

E-mail: adatvedelmi.tisztviselo@justisec.hu 

 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az illetékes bíróságnál és a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 
Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

 

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Honlap:  http://www.naih.hu 

Telefon:  + 36 (1) 391-1400 

Telefax:  + 36 (1) 391-1410 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság Ügyfélszolgálata:ügyfélszolgalat@naih.hu 
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