A területre belépőket a MOL Nyrt. az alábbiakról tájékoztatja:
1. Magatartási szabályok
A MOL Nyrt. úgy tekinti, hogy aki a létesítmény területére belép, ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen tájékoztatóban megfogalmazottakat.
A létesítmény egész területén kép és/vagy hangfelvétel készítése csak előzetesen egyeztetett módon, a MOL Nyrt.
által kiadott írásos engedély birtokában lehetséges.
A MOL Nyrt. fenntartja a jogot, hogy bármely létesítményében szabálysértést, bűncselekményt elkövető személyt a
tulajdonában lévő területről kitiltsa, ilyen személlyel jogviszonyba ne lépjen.
A MOL Nyrt. létesítményeinek területére tilos lőfegyvert, lőszert, alkoholt (kivéve reprezentációs célból), kábító és
hallucinogén anyagokat, 8 cm penge-hosszúságot meghaladó kést, tőrt (szúró-, vágóeszközt), mérgező, robbanó-,
sugárzó-, és vegyi anyagokat, továbbá a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket behozni.

2. Adatkezelési tájékoztató zárláncú képrögzítő kamerák üzemeltetéséről
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője
A kamerákat a MOL Nyrt. üzemelteti adatkezelőként.
Cím: 1117 Budapest XI., Október huszonharmadika u. 18
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mol.hu
Adatfeldolgozók
Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., cím: 1149, Budapest, Angol u. 77., adatvédelmi tisztviselő: Korponai Nikolett, e-mail:
adatvedelem@civil.hu, +36 30 423 7935
Algyőn a Bon-sec Vagyonvédelmi Kft., cím: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22., +36 72 510 630, bonsec.hu
Kérelmére a MOL tájékoztatást ad az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által kezelt személyes
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről.
A kezelt adatok köre
A kamerás megfigyelő rendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és a felvételen látható
cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.
A felvétel kezelésének célja
MOL Nyrt. a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési,
banktitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazza. Eseti jelleggel előfordulhat, hogy a felvétel
felhasználása a MOL-csoportnál működő Etikai Tanács által lefolytatott eljárásban szükséges lehet, a MOL-csoport
Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe, Üzleti Partneri Etikai Kódexe által előírt szabályokat megsértő csalások,
visszaélések vagy egyéb etikai szabálysértések kivizsgálása céljából. Az Etikai Tanács adatvédelmi tájékoztatója
elérhető a https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/ honlapon.
A felvételek kezelésének jogalapja
A kamerás megfigyelésre elsődlegesen a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30-31. § kell alkalmazni.

A felvételek kezelésének jogalapja az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk 1. (f) pontja szerint az
adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdekre vonatkozó érdekmérlegelési teszt a mol.hu honlapról letölthető, illetve a
biztonsági szolgálatnál elérhető.
A felvételek tárolásának időtartama és helye:
A felvételeket az adatkezelő felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, 30 és 60 napig tárolja a lenti táblázatban
részletezettek szerint.
A kimentett felvételek a MOL Régió Biztonság HU hivatalos, dedikált tárhelyén található belső szerverén, kizárólag
külön hozzáférési jogosultsággal érhetőek el. A felvételeket tároló eszközök védett térben vannak elhelyezve,
riasztással, illetve belépési jog korlátozásával. A felvételeket elektronikus jogosultság korlátozással lehet elérni. A
digitális rögzítők elérése naplózásra kerül.
A felvételeket rögzítő kamerák:
A zártláncú kamerákra vonatkozóan, az alapján, hogy mely területet figyelik meg, a következő csoportosítás
lehetséges:
Szám

Kamera által megfigyelt
terület

Helyszín

Tárolási idő

Jogszabály

1

Be-kihajtó forgalom

Töltőállomás

3 nap

Személy – és
vagyonvédelmi törvény –
(továbbiakban: Szvtv.)
31. § (2) bekezdés

2

Külső terület ill.
kiszolgáló helyek

Töltőállomás

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

3

Pénztár

Töltőállomás

30 nap

Szvtv. 31. § (3) bekezdés
c.) pont

4

Shop terület

Töltőállomás

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

5

Shop bejárat
belülről/kívülről

Töltőállomás

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

6

Töltőszigetek

Töltőállomás

30 nap

Szvtv. 31. § (3) bekezdés
d.) pont

7

LPG

Töltőállomás

30 nap

Szvtv. 31. § (3) bekezdés
d.) pont

8

PB tároló

Töltőállomás

30 nap

Szvtv. 31. § (3) bekezdés
d.) pont

9

Lefejtő

Töltőállomás

30 nap

Szvtv. 31. § (3) bekezdés
d.) pont

10

Trezor

Töltőállomás

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

11

Autómosó

Töltőállomás

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

Iroda

Töltőállomás
/Irodaépület/Üzemi
terület

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

12

13

Porta szolgálat

Irodaépület/Üzemi
terület

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés
*

14

Periméter kamera

Irodaépület/Üzemi
terület

3*/30**/60***
**
nap
***
*

15

Megfigyelt átjáró

Irodaépület/Üzemi
terület

3*/30**/60***
**
nap
***

16

Közterület

Irodaépület/Üzemi
terület

nem történik
rögzítés

---

17

Belső terület

Irodaépület/Üzemi
terület

3 nap

Szvtv. 31. § (2) bekezdés

* irodaházi környezetben 3 nap, mivel nincs technológia, nincs veszélyes anyag - Szvtv. 31. § (2) bekezdés
** termelési területen technológiát védünk, ill. veszélyes, többnyire robbanásveszélyes dolgokat, ezért 30 nap - Szvtv.
31. § (3) bekezdés d.) pont
*** Fegyveres biztonsági őrség által felügyelt kamerák esetében 60 nap a megőrzési idő - FBÖ tv, 1997. évi CLIX.
törvény
Valamennyi objektumra kameratérkép vázlat készült, ami a kamerák hozzávetőleges elhelyezését, megfigyelési irányát
ábrázolja. A kameratérkép az objektum biztonsági szolgálatánál érhető el.
A felvételekhez hozzáférő személyek a MOL-nál
Csoportszintű Biztonság Igazgató, Csoportszintű Operáció Vezető, Anti-Fraud és Vizsgálati Vezető, Anti-Fraud Szakértő,
Régió Biztonság MOL: Igazgató, Operációs Vezető, Vizsgálati Vezető, Kiemelt Vizsgálati Szakértő, Biztonsági Vizsgálati
Szakértő, Régió Biztonsági Vezető, Régió Biztonsági Irányító, Technikai Biztonsági Vezető, Információ Biztonsági
Szakértő, Biztonsági Kiemelt Szakértő, Biztonsági szakértő, MOL Security Center Operátor
A felvételek felhasználása
A felvételek elérése (adatkezelési feladatok ellátása) 6 felhasználói szinten történik:
1. MOL Régió Biztonság szervezet munkavállalója adminisztrátorként – a rendszer működéséért és védelmi szintjének
fenntartásáért felel. Beállítja a hozzáférési jogosultságokat, engedélyezi az adatmódosítással járó tevékenységeket,
melyet más személy nem jogosult elvégezni.
2. Civil Zrt. karbantartója – a rendszer meghibásodása, módosítása esetén látja el a fizikai helyszínen a szükséges
feladatokat. Az adatok megváltoztatásához nincs joga – kamera törlés, felvétel leállítás, új kamera felvétel. Az adatok
módosításával járó munkákat külön adminisztrátor által ideiglenesen adott joggal végezheti el. A munka elvégzése
után az adminisztrátor ellenőrzi, majd újra lezárja a rendszert. MOL utasítására adatfeldolgozóként a karbantartó
jogosult felvételek helyi kimentésére.
3. MOL Régió Biztonság szervezet Biztonsági Vezetői, munkavállalói – helyi és távoli eléréssel képes élőkép elérésre,
felvétel megtekintésre, illetve felvétel mentésre. Beállítás módosítás joga nincs.

4. A Civil Zrt. fegyveres őr munkavállalója - kizárólag helyben képes élőképet elérni és felvételt megtekinteni
munkaköri feladatainak ellátása érdekében. Beállítás módosítás joga nincs, felvételt nem tud kimenteni.
5. Civil Zrt. munkatársai, mint a MOL Nyrt. által vagyonvédelemmel megbízott vállalkozás munkatársai az élőképet
helyben nézhetik (Algyő térségében Bon-Sec Kft.), visszanézhetik, a biztonsági központ munkatársai távoli elérés útján
az élőképet nézhetik, a felvételt visszanézhetik, illetőleg kimenthetik.
6. A MOL Nyrt. Vizsgálói, illetve Vizsgálati vezetői munkakörben foglalkoztatott munkatársai az élőképet távoli elérés
útján nézhetik, visszanézhetik, illetőleg kimenthetik.
Amennyiben a MOL Nyrt. Etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges személyes
adatokhoz.

3. Az objektumba történő beléptetés
Kezelt adatok köre
Elektronikus beléptetés esetén: belépő személy vezetékneve, keresztneve, cég neve, belépés célja, fogadó személy
neve, gépjármű rendszáma, kártyaszáma, aláírása és mozgásának adatai
Papír alapon vezetett beléptetés esetén: belépő személy vezeték és keresztneve, kártyaszáma, aláírása, fogadó
személy neve, belépés helye, ideje
Az adatkezelés célja
Elektronikus vagy papír alapon vezetett beléptető rendszer üzemeltetése.
Az adatkezelés folyamatának bemutatása
Fényképes igazolvány alapján történő azonosítást követően a biztonsági szolgálat elektronikus rendszerben rögzíti a
belépő vezeték- és keresztnevét, melyik cégtől érkezett, a látogatás célját, a fogadó személy neve, papír alapon a
belépő neve és belépési ideje, átvett kártyaszáma, aláírása, fogadó személy neve, belépés helye és ideje kerül
rögzítésre. A belépő az adatvédelmi tájékoztató megismerését és a belépőkártya átvételét aláírásával igazolja.
A személyes adatok tárolásának időtartama és helye:
A kártya használatához kapcsolódó személyes adatok a belépéstől számított 24 órán belül törlődnek, ill. törlésre,
megsemmisítésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő jogos érdeke (EU Általános adatvédelmi rendelet – GDPR 6. cikk 1. f) pont). A jogos érdekre vonatkozó
érdekmérlegelési teszt az objektum biztonsági szolgálatánál megtekinthető.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek a MOL-nál
Csoportszintű Biztonság Igazgató, Csoportszintű Operáció Vezető, Anti-Fraud és Vizsgálati Vezető, Anti-Fraud Szakértő,
Régió Biztonság MOL: Igazgató, Operációs Vezető, Vizsgálati Vezető, kiemelt Vizsgálati Szakértő, Biztonsági Vizsgálati
Szakértő, Régió Biztonsági Vezető, Technikai Biztonsági Vezető, Információ Biztonsági Szakértő, Biztonsági Kiemelt
Szakértő, MOL Security Center Operátor

A beléptető rendszer személyes adatainak felhasználása
A rögzített adatok elérése (adatkezelési feladatok ellátása) 6 felhasználói szinten történik:
1. MOL Régió Biztonság szervezet munkavállalója adminisztrátorként – a beléptető rendszer szoftver
üzemeltetéséért felel. Beállítja a hozzáférési jogosultságokat. Előírja a beléptető rendszer létesítési szabályait, ellenőrzi
azok betartását.

2. Civil Zrt. karbantartója – a rendszer meghibásodása, módosítása esetén látja el a fizikai helyszínen a szükséges
feladatokat.
3. MOL Régió Biztonság szervezet Biztonsági Vezetői, munkavállalói – az előre telepített program kliens oldali
alkalmazásán keresztül a beállított jogosultságuknak megfelelő feladatokat látják el.
4. A Civil Zrt. fegyveres biztonsági őr munkatársai az előre telepített kliens oldali programon keresztül a beállított
jogosultságoknak megfelelően a MOL utasításai szerint látják el feladataikat.
5. Civil Zrt. (Algyőn Bon-Sec Kft.) munkatársai, mint a MOL Nyrt. által vagyonvédelemmel megbízott vállalkozás
munkatársai, kártyairodai és vagyonőri feladatokat végeznek, az előre telepített kliens oldali programon beállított
jogosultságoknak megfelelően, a MOL utasításai szerint.
6. A MOL Nyrt. Vizsgálói, illetve Vizsgálati vezetői munkakörben foglalkoztatott munkatársai az előre telepített kliens
oldali programon keresztül a beállított jogosultságuknak megfelelő feladatokat látják el.
Amennyiben a MOL Nyrt. Etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges személyes
adatokhoz.

4. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása
érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és
standardoknak megfelelően. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes
és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal,
antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus
kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza,
tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket,
folyamatosan monitorozza és kezeli.”
Kamerarendszer esetén: a felvételeket tároló eszközök védett térben vannak elhelyezve, riasztással, illetve belépési
jog korlátozásával. A felvételeket elektronikus jogosultság korlátozással lehet elérni. A digitális rögzítők elérése
naplózásra kerül.
A beléptető rendszer esetén: a központi adatbázis fizikailag védett, belépési jogosultsággal korlátozott helyen üzemel.
Az adatbázis elérése jogosultsággal korlátozott. A belépési pontok vezérlői szabotázs védelemmel ellátottak. Az
adatbázis elérése felhasználói szinten a beléptető rendszer kliensén keresztül történik, amelyhez a Régió Biztonság
MOL adminisztrátora adhat jogosultságot.
Az adatbázishoz közvetlenül, adminisztratív és karbantartási céllal a MOL IS, a Régió Biztonság MOL adminisztrátora
és a Seawing Kft. megfelelő engedélyekkel rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá.
A beléptetőrendszer kliens oldali alkalmazását csak a megfelelő jogosultsággal, érvényes belépőkártyával,
felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek használhatják. A beléptető rendszer adatbázisán történő
műveletek naplózásra kerülnek. A kártyaigénylő nyomtatványok , a kártya igényléshez kapcsolódó adatokat tartalmazó
dokumentumok a kártyairodában elzártan kerülnek tárolásra. A kártyakiadáshoz szükséges fényképek tárolása a
beléptető rendszer alkalmazás adatbázisában valósul meg.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen
a GDPR 15.-22., a 77.-79. cikkek és 82. cikke). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti
adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen
tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani –
az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok
címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével),
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz
benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és
profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető
információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja
meg.
Hozzáférési jog:
Ön 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
adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. Az Ön kérése esetén az Adatkezelő az
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további
másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának
lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről MOL az Ön kérésére tájékoztatást ad.
Helyesbítéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére MOL indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat,
MOL pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az MOL köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait,
amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön 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 Ön jogos indokaival
szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelők
jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben MOL a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha MOL nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal:
http://naih.hu/
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság
MOL-t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A
bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy MOL vagy bármelyik más adatkezelő és az
általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben
felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az
érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. Személy- és vagyonőr és a fegyveres biztonsági őr tevékenysége
Személy- és vagyonőr tevékenysége során 2005. évi CXXXIII. törvény alapján jogosult és köteles:
1. A létesítmény és a területre belépő személyek és eszközeik, értékeik, vagyontárgyaik védelmét biztosítani;
2.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a megbízó közterületnek nem minősülő
létesítményének őrzése során jogosult:
a) a területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás
céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt adatok
nyilvánvaló valótlansága az érintett belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani;
b) a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására
felhívni;
c) a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának, járművének, valamint a
szállítmánynak bemutatására felhívni;
d) a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni;
e) elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni;
f) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani.

3.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a vagyonvédelmi feladatokat az őrzött területen
(létesítményen) kívül is elláthatja, ennek során az itt meghatározott jogok illetik meg, kivéve, hogy elektronikus
megfigyelőrendszert közterületen ilyenkor sem alkalmazhat.

4.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a pénz- és értékőrzési, értékszállítási,
szállítmánykísérési, valamint szállítási feladatok ellátása esetén jogosult a szállítást jogtalanul akadályozó,
illetve az őrzött vagy szállított érték biztonságát veszélyeztető személyt kilétének igazolására, a tevékenységét
akadályozó, veszélyeztető magatartásának abbahagyására felhívni.

5. A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén jogosult az intézkedésében érintett személyt felhívni kilétének igazolására. Ha az általa erre
felkért személy önként és hitelt érdemlően nem igazolja kilétét, a személyazonosság megállapítására
igazoltatásra jogosult hatósági személyt kérhet fel;
6.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr bűncselekmény és szabálysértés elkövetésén tetten
ért személyt jogosult a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az
elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó vagy annak
elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Köteles azonban az elfogott
személyt haladéktalanul az ügyben eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet
nyomban értesíteni. Így kell eljárni a tetten ért személytől elvett dolgokat illetően is.

7.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával:
a) a védett személy biztonságát fenyegető támadást elháríthatja;
b) a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul bent
tartózkodót onnan eltávolíthatja;
c) a rendezvényt zavaró vagy annak biztonságát veszélyeztető személyt a rendezvényről eltávolíthatja;
d) a pénz- és értékszállítást jogtalanul akadályozó személyt eltávolíthatja, illetve a szállítmány biztonságát
fenyegető támadást elháríthatja.

8.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt),
gumibotot, őrkutyát, valamint - az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint - lőfegyvert tarthat
magánál és azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja.

9.

A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a foganatosított eljárásról minden esetben köteles
jegyzőkönyvet felvenni.

10. A vagyonőr által okozott jogsérelem esetén panasszal a MOL ügyfélszolgálatához, fogyasztóvédelmi ügyben a
területileg illetékes járási hivatalhoz, felmerült kárával kapcsolatban közvetlenül a bírósághoz, bűncselekmény
esetén a rendőrséghez vagy az ügyészséghez fordulhat.

Amennyiben fegyveres biztonsági őr teljesít szolgálatot, az őr 1997. évi CLIX. törvény értelmében jogosult és köteles:
1. A létesítmény és a területre belépő személyek és eszközeik, értékeik, vagyontárgyaik védelmét biztosítani;
2.

a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására felszólítani és igazoltatni;

3.

az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő vagy a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a
rendőrség megérkezéséig visszatartani vagy a rendőrségre előállítani;

4.

az igazoltatott, visszatartott vagy előállított személytől a bűncselekményből származó vagy annak
elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni, ennek érdekében ruházatát,
csomagját átvizsgálni.

5.

A biztonságot veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az azt elkövető személlyel szemben az
arányosság követelményének betartásával:
a) testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést, illetve pórázon vagy a nélkül,
szájkosárral ellátott szolgálati kutyát,
b) a visszatartott személy szökésének megakadályozására bilincset,
c) a támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt,
rendőrbotot, illetve pórázon vezetett szájkosár nélküli szolgálati kutyát,
d) az állam működése vagy a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenység,
létesítmény, szállítmány ellen fegyveresen vagy felfegyverkezve intézett támadás elhárítására szájkosár

és póráz nélküli szolgálati kutyát vagy lőfegyvert alkalmazni, illetve használni.
6.

A foganatosított eljárásról minden esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni.

