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A Siemens nagy hangsúlyt helyez az Ön személyes adatainak biztonságára és védelmére. 

Ezért a Siemens Mobility Kft. (a továbbiakban: „Siemens”) a hatályos adatvédelmi és 

adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően végzi a személyes adatok kezelését. 

A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezés célja és jogalapja 

A BKV Zrt.-vel fennálló együttműködés keretében a Siemens a BKV Zrt. ügyfelei és más, 

harmadik felek személyes adatai alábbi kategóriáinak kezelésére jogosult: 

• Speciális – egyes esetekben magában a villamosban elhelyezett, más esetekben a 

villamos külső karosszériájára szerelt – videokamerák által rögzített képfájlok / 

videofelvételek. 

• Közvetetten személyes adatnak minősülhetnek adott esetben a – szintén a 

villamosban vagy azon kívül elhelyezett – radarral vagy LIDAR (lézer alapú 

távérzékelő) rendszerrel készített felvételek. 

A Siemens az alábbi célokból végezheti személyes adatok kezelését: 

• Meglévő fejlett vezetéstámogató (ADAS) rendszer javítása és továbbfejlesztése annak 

érdekében, hogy a továbbfejlesztett rendszer elősegítse a fokozott 

közlekedésbiztonságot (a jövőre nézve a cél kerülni az ütközéseket a közlekedés más 

résztvevőivel azáltal, hogy az ADAS rendszer segít a villamosvezetőnek időben 

felismerni a veszélyes helyzeteket) 

A fent meghatározott adatkezelésre a Siemens a GDPR 6. cikkének (1) (f) bekezdése szerinti 

jogos érdeke teremt jogalapot. A jogos érdek egy olyan, már meglévő rendszer 

továbbfejlesztésével függ össze, amely mások érdekeit is szolgálja. 

Személyes adatok továbbítása 

Az ebből a célból gyűjtött személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik feleknek. A 

személyes adatok kezelését kizárólag a Siemens, vagy a Siemens kapcsolt vállalatai végzik. 

Más országban működő Siemens-vállalatoknak csak abban az esetben továbbítjuk az Ön 

személyes adatait, ha azok a személyes adatok védelme vonatkozásában bevezették a 

Siemens Kötelező érvényű vállalati szabályait (Siemens Binding Corporate Rules, „BCR“). A 

Siemens BCR szabályairól itt olvashat részletesen. 

Megőrzési idő 

Az együttműködés keretében gyűjtött személyes adatokat az együttműködés lezárulását 

követően, azaz 2022. december 31-e után töröljük. 

Az Ön jogai 

A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön jogosult: 

• tájékoztatást kérni a Siemenstől arra vonatkozóan, hogy a cég kezel-e Önnel 
kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, akkor hozzáférést kérni az érintett 
személyes adatokhoz; 

• az Önnel kapcsolatos, pontatlanul szereplő személyes adatok helyesbítését kérni a 
Siemenstől; 

• személyes adatai törlését kérni a Siemenstől;  

• személyes adatai kezelésének korlátozását kérni a Siemenstől;  

• a kifejezetten Ön által megadott adatok hordozhatóságának jogával élni; továbbá 

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:34016021-5967-4c51-bda0-c8a0368eebba/version:1560762303/summary-of-third-party-rights-en.pdf


• a helyzetéből fakadó okokból kifogást emelni az Önnel kapcsolatos személyes adatok 
kezelése ellen. 

Az Európai Bizottság Rights for citizens weboldalán további háttérinformációk és 

magyarázatok találhatók a fent ismertetett jogokkal kapcsolatban. 

Kapcsolat adatvédelmi kérdésekben 

A Siemens Adatvédelmi Szervezet rendelkezésre áll az adatvédelemmel kapcsolatos 
kérdések, észrevételek, aggályok vagy panaszok esetén, ill. abban az esetben, ha Ön az 
adatvédelemmel kapcsolatos valamely jogával szeretne élni. A Siemens Adatvédelmi 
Szervezet elérhetősége: MO-datenschutz.at@siemens.com. 

A Siemens Adatvédelmi Szervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy kivizsgálja és 
megoldja a tudomására hozott kéréseket, panaszokat. A Siemens Adatvédelmi Szervezet 
mellett Ön jogosult kérésével vagy panaszával bármikor az illetékes adatvédelmi hatósághoz 
fordulni.  

A helyileg illetékes adatvédelmi hatóságok felsorolását és elérhetőségi adatait itt találja. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en
mailto:MO-datenschutz.at@siemens.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

