IV.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
KAMERÁS MEGFIGGYELÉSRŐL

HATÁLYBALÉPÉS:
2018. május 25.

Tájékoztatás a Környezettudatos Építő Kft. és Human Bau Építő Kft. székhelyén üzemeltetett
térfigyelőrendszerhez (kamerához) fűződő adatkezelésről
1. A kezelt adatok köre
Társaságunk, mint adatkezelő székhelyén a mozgás megfigyelése elektronikus
térfigyelőrendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat
tartalmazó adatok kezelése történik.
Kezelt személyes adatok:
- képfelvételek
A kamerarendszert az Adatkezelő működteti.
2. Érintettek
Valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő személy (munkavállalók, szerződéses
partnerek, harmadik személyek)
3. Az adatkezelés célja
A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az adatkezelő székhelyének területén
tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő székhelyének
területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyén lévők
tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és személyes
adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon
található üzleti titkok) védelme.
Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények
megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként
kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.
4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
- az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás)
- jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem
- szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembevételével a
kamerák az alábbi helyeken kerülnek kihelyezésre:
A kamera A kamera által megfigyelt Cél
Üzemelés
felszerelési terület
módja
helye
1. kert,
Amerikai úti járda,
gépjárműforgalom
24 órás,
hirdetőtábla beállóhelyek
ellenőrzése,
rögzített
vagyonvédelem
2. kert,
belső kert, iroda bejárat
vagyonvédelem
24 órás,
hirdetőtábla felé
rögzített
3.
-

előtér

főbejárat

vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat honlapon- és iroda bejáratánál történő
kihelyezésével

5. Az adatkezelés helye és időtartama
A rögzített felvételeket főszabályként három munkanapig tároljuk, kivéve, ha valamely
tevékenység vagy körülmény olyan kivételes esetet jelent, amikor – a célhoz kötöttség elvével
és az elvégzett érdekmérlegelés teszttel összhangban, valamint a vonatkozó jogszabályokat
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figyelembe véve – a felvételeket három munkanapnál hosszabb időtartamig szükséges
megőrizni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől
számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti
Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt le. Kérésre a
felvételeket zároljuk, ám amennyiben bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat
Társaságunktól, azokat meg kell semmisítenünk. Társaságunk nem adhat ki olyan felvételmásolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza.
6. Az adatkezelő személy
A felvételek őrzésének helye: 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.
Adatkezelő személy: Pusztai Ákos, +361/422-1246
7. Adatbiztonsági intézkedések
 A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek
elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyén kívül
más személy ne láthassa.
 A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények
kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából
figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más
eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
 A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet
(jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek
visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság
indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul
meg kell szüntetni.
8. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei
Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja
szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Kelt: Budapest, 2018. május 23.
______________________________
adatkezelő/adatfeldolgozó
képviseletében: Pusztai Ákos

Mellékletek:
1. melléklet: Tájékoztató a helyiségben felszerelt elektronikus
alkalmazásáról
2. melléklet: Jegyzőkönyv kamerás képekbe történő betekintéshez
3. melléklet: Betekintési joggal rendelkező személyek nyilvántartása
4. melléklet: Jegyzőkönyv kamerás képek zárolásáról
5. melléklet: Zárolási joggal rendelkező személyek nyilvántartása

megfigyelőrendszer
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