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1. oldal 

Adatkezelési tájékoztató 

a Nitrogénművek Zrt. területéről kitiltottak személyes adatainak kezeléséről 

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 szóló 2016. április 27-ei 

2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az 

Adatkezelők az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

1. Adatkezelő(k) megnevezése 

1.1. Elsődleges adatkezelő (kapcsolattartó): 

Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Rövidített név: Nitrogénművek Zrt. 
Székhely: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 
Levelezési cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 
E-mail cím: nrt@nitrogen.hu 
Telefon: +36 (88) 620-100 
Fax: +36 (88) 620-102 
Honlap: www.nitrogen.hu 

1.2. További adatkezelők  

NITROGÉN-PINKERTON Fegyveres Biztonsági Őrség Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: NITROGÉN-PINKERTON Kft. 
Székhely: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 
Levelezési cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 
E-mail cím: security@pinkerton.hu 
Telefon: +36 (42) 315-290 
Fax: +36 (42) 315-290 
Honlap: www.pinkerton.hu 
 
PINKERTON-GUARD Biztonságvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített név: PINKERTON-GUARD Kft. 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9. 1. em. 1. 
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-9. 
E-mail cím: security@pinkerton.hu 
Telefon: +36 (42) 315-290 
Fax: +36 (42) 315-290 
Honlap: www.pinkerton.hu 
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2. Adatfeldolgozó(k), ha van ilyen 

Az adatkezelésben nem vesznek részt további adatfeldolgozók. 

3. Adatkezelési alapelvek 

A Nitrogénművek Zrt. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, továbbá a tőle elvárható módon védi az 
érintettek személyes adatait. 

4. Az adatkezelés biztonsága 

A Nitrogénművek Zrt. a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, 
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 
adatbiztonságot garantálja. 

A kockázatoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kapcsolatos követelményeket 
a „41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és 

biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről” szabályozza, mely előírásoknak a 
Nitrogénművek Zrt. megfelel. 

5. Kapcsolódó jogszabályok 

• az „Európai Parlament és a Tanács (EU)” 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról; 

• a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

• a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól. 

6. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

# Személyes adatok Az adatkezelés célja 

1. Vezetéknév, Keresztnév, Anyja neve 
A Nitrogénművek területéről kitiltottak 
nyilvántartása a vagyonvédelem biztosítása 
és az üzleti érdekek megőrzése érdekében. 
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7. Az adatkezelés időtartama és jogalapja 

# 
Az adatkezelés 

időtartama 
Az adatkezelés jogalapja Megjegyzés 

1. 
a jogos érdek 
fennállásáig 

az adatkezelő(k) jogos érdeke érdekmérlegelési teszt alapján 

 

8. Címzettek, illetve azok kategóriái, ha van ilyen 

A személyes adatokat nem közöljük más természetes vagy jogi személlyel, közhatalmi szervvel, 
ügynökséggel vagy bármely egyéb szervvel. 

9. Az érintett jogai 

9.1. Hozzáféréshez való jog 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 
másolatát bocsássa a rendelkezésére. 

9.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

9.3. Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak kezelése ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

9.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
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10. Jogorvoslati lehetőségek 

10.1. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog 

Az érintett panasszal – vagy bármilyen kérdéssel, kéréssel – élhet az adatkezelőnél a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése kapcsán. A Nitrogénművek Zrt. illetékes munkatársának elérhetőségei: 

Név: Dr. Gál Gábor 
Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 
E-mail cím: gdprcsoport@nitrogen.hu 
Telefon: +36 (88) 620-118 
 

10.2. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése megsérti a kapcsolódó jogszabályokat. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Rövidített név: NAIH 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Honlap: http://naih.hu 
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11. Mellékletek 

1. számú melléklet: Érdekmérlegelési teszt 

A jogos érdek alapján történő adatkezelést megelőzően a Nitrogénművek Zrt. –mint elsődleges 
adatkezelő– háromlépéses érdekmérlegelési tesztet végez, melynek során: 

• azonosítja az Adatkezelőnek az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat 
kezeléséhez fűződő jogos érdekét; 

• megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival 
kapcsolatos érdekeit és alapjogait; 

• elvégzi az Adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintett jogos érdekeinek, alapjogainak 
súlyozását, majd ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. 

 

1.  Az adatkezelő érdekei és jogalapjai: 

Minden vállalatnak jogában áll a területéről kitiltani azokat a személyeket, akik gondatlan magatartásukkal, 
viselkedésükkel, vagy bármilyen egyéb módon anyagi, jogi, vagy reputációs természetű hátrányt okoztak, 
vagy vélhetően okozni fognak a vállalatnak. Továbbá a „65/2013. (III. 8.) Korm. Rendelet a létfontosságú 

rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 

végrehajtásáról” értelmében a Nitrogénművek Zrt. létfontosságú rendszernek és létesítménynek minősül, 
ahol a vagyonvédelem és a fizikai biztonság biztosítása elsőrendű feladat, mely feladat elválaszthatatlan 
részét képezi a szabálysértést vagy bűncselekményt elkövető, illetve mások testi épségét vagy az 
üzemmenetet veszélyeztető személyek meghatározatlan időre való kitiltása. 

2. Az érintett érdekei és alapjogai: 

Az Érintett, mint természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját adatainak sorsa felett ő 
maga rendelkezik. Alapvető érdeke a „természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendeletében”, valamint az „információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben” megfogalmazott, a személyes adatokat, illetve ezáltal a magánszférát védelmező 
rendelkezések érvényesülése. 

3. Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

Az Adatkezelő egyértelműen jogos érdeke a vagyonvédelmének, üzemmenetének és üzembiztonságának, 
fenntartása, valamint üzleti érdekeinek érvényesítése és jó hírnevének megőrzése. Mindezek előbbre valóak 
az Érintett érdekeinél, ezért az Adatkezelő fenntartja a jogát az Érintett személyes adatainak az Adatkezelési 
tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezelésére. 

 

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, valamint az adatkezelés ellen az Érintettnek lehetősége van 
– az Adatkezelési tájékoztatóban ismertetett módokon – tiltakozni. 


