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Adatkezelési tájékoztató a Diósgyőri Papíripari Kiállítás 

látogatói részére 

Bevezetés 

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, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, tájékoztatást adjon, továbbá hogy az 

Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 
 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 
 

Tisztelt Látogatók! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Diósgyőri Papíripari Kiállítás látogatása során az épületbe lépéstől 

kamerafelvételek készülnek Önökről. A felvételek készítésére a figyelmet a belépő kapu 

mellett kihelyezett táblák is felhívják. 
 

Önök az épületbe lépéssel elfogadják a felvételek készítését, melyet jogszabály tesz lehetővé 

társaságunk számára. Az igénybe vett szolgáltatás (múzeum látogatás) számla készítés kapcsán 

az Önök által megadott személyes adatok, továbbá a felvételek tekintetében a társaság a jelen 

tájékoztató szerint kezeli az adataikat. 
 

Az adatkezelésre vonatkozóan a következőkről tájékoztatjuk Önöket: 
 

1. Az adatok kezelője 

Cégnév: DIPA Diósgyőri Papírgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: Társaság) 

Székhely: 3535 Miskolc, Hegyalja út 203/1. 

Cégjegyzékszám: 05-10-000109 

Adószám: 11067146-2-05 

Telefonszám: +36 46/530-890 

E-mail cím, adatkezeléssel kapcsolatban: adatkezeles@dipa.hu 

Honlap: www.dipa.hu 
 

2. Kezelt adatokkal kapcsolatos információk  

Kamera felvétel. A készítés jogalapja vagyonvédelem, törvényi előírás 1997. évi CLIX 

tv. Adattárolási idő a hivatkozott törvény szerint. Az adatok tárolása belső zártláncú 

rendszerben történik. A betekintési jogosultság a Társaságon belül szabályozott. Az 

adatok nem kerülnek továbbításra, meghatározott esetekben a hatóságok betekintési 

joggal rendelkeznek.  
 

Magánszemély nevére szóló számla kiállítás esetén. Az Önök által megadott Név, 

lakcím. A számla készítés jogalapja törvényi előírásokban van meghatározva. 

Adattárolási idő a 2000. évi C. tv. a számvitelről, bizonylatok megőrzésére vonatkozó 

előírása szerint. A számla adatai egy ERP rendszerben kerülnek rögzítésre. A 

felhasználói hozzáférési jogosultságok szabályozva vannak. Az adatokat külső, hatósági 

ellenőrző szervek láthatják.  

mailto:adatkezeles@dipa.hu


1. sz. melléklet 
 

2 
 

 

 

3. Adatkezelési biztonság  

A Társaság magas szintű információ biztonsági védelemmel rendelkezik, melyet az ISO 

27001 szabvány szerinti tanúsítvány igazol. 
 

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  

Az adatok útján beazonosítható természetes személy (a továbbiakban: érintett) a 

Társaság által történő adatkezeléssel kapcsolatban adatkezeles@dipa.hu címen kaphat 

további felvilágosítást. Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre, kérelemre, 

panaszra a Társaság a Rendelet 12. cikke szerint indokolatlan késedelem nélkül, 25 

napon belül válaszol. Indokolt esetben ennek meghosszabbításáról az érintettet 

tájékoztatjuk. Az érintettek részére az információkat a Társaságunk díjmentesen 

biztosítja. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 

különösen ismétlő jellege miatt – túlzó, a Társaság figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre, ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 

intézkedést.  
 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát az adatkezeles@dipa.hu e-mail 

címen, vagy a Társaság e tájékoztatóban szereplő elérhetőségein egyaránt bejelentheti. 

Amennyiben a kapott válasszal nem ért egyet, további jogorvoslati lehetőségekkel élhet. 
 

Az adatkezelő (Társaság) tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás 

indítható az 2011. évi CXII. törvény 52.§ alapján a Felügyeleti Hatóságnál. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén az adatkezelő 

(Társaság) ellen bírósághoz fordulhat két esetben: 

- a Rendelet 79. cikk (1) bekezdése értelmében a rendelkezésre álló közigazgatási 

vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak e Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a 

Rendelet szerinti jogait, 

- vagy személyes jogainak sérelme miatt a magyar Polgári Törvénykönyv (a többször 

módosított 2013. évi V., törvény) idevonatkozó rendelkezéseinek megsértése 

folytán a magyar Polgári Perrendtartás (a 2016. évi CXXX. törvény) 20. § (1) 

bekezdése szerinti hatásköri szabály alkalmazásával az alperes székhelye szerinti 

Miskolci Törvényszék (3525 Miskolc Dózsa György u. 4. szám) mint a Polgári 

Perrendtartás 25. § (1) bekezdése alapján illetékes bíróság előtt.  
 

5. Tájékoztató módosítása  

A Társaság fenntartja a jogot, jelen tájékoztató megváltoztatására. Erre különösen akkor 

kerülhet sor, ha változnak a feltételek az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy ha 

jogszabály azt kötelezővé teszi. A módosítás a Társaság belső szabályzata szerinti közzé 

tétellel egyidejűleg lép hatályba.  
 

Miskolc, 2018.05.25.
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