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A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI, TÁRGYI, FÖLDRAJZI ÉS IDŐBELI HATÁLYA
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, az Adatkezelő minden munkavállalójára és az
Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyre és jogi partnerére.
Jelen szabályzat tárgyi és földrajzi hatálya a 8600 Siófok, Karinthy Frigyes u. 2. cím alatti telephely és az ezen címen
működtetett elektronikus-megfigyelőrendszerre terjed ki.
A szabályzat időbeli hatálya 2017. július 1-jétől visszavonásig tart.
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen rendelkezések és a bármely
más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett cégszintű szabályozás között, úgy abban az esetben jelen
rendelkezések az irányadóak.

A SZABÁLYZAT CÉLJA
A Bieder Bau Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani
kívánja az Infotv. 20. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását:
A jelen szabályzat hatálya alá tartozó elektronikus megfigyelőrendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) az Szvtv.
hatálya alá esik, a kamerarendszerre megvalósított adatkezelésre pedig az Szvtv. és az Infotv. szabályai az irányadóak.
Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Jelen szabályzattal Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal, így különösen:
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok
feldolgozását végzi;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv.)
fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott
fogalmak az irányadóak.

AZ ADATKEZELÉSEK GARANCIÁLIS SZABÁLYAI
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így
Adatkezelő a kamerarendszerek üzemeltetése során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok
rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen:
Adatkezelő személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Adatkezelő által
kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz
kötöttség alapelvének, azaz személyes adatot csak meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges minimális
mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a jelen szabályzatban meghatározott célnak – és
amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
A törlésről Adatkezelő az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója vagy Adatkezelő megbízottja gondoskodik. A
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törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy vagy a megbízott felett a
szerződéses jogviszonyban meghatározott, ellenőrzési jogosultsággal rendelkező személy ellenőrizheti. Ugyanezen
jogosultsággal rendelkezik az Adatkezelőnél kinevezésre került (ld. 1. sz. melléklet), a kamerarendszer által
megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy is.
Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján, az Szvtv.-ben meghatározott
felhatalmazás szerint kezel.
Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés
jogalapját.
Az adatkezelésben részt vevő alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak
valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként
megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek
Titoktartási nyilatkozatot tenni. (2. sz. melléklet)
Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött
megbízási szerződésben érvényesítendőek. Az adatfeldolgozóval az Adatkezelő az Infotv. által előírt
Adatfeldolgozói szerződést köt, melynek mintája jelen Szabályzat 11. sz. melléklete tartalmazza.

AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ADATVÉDELMI RENDSZERE
Adatkezelő mindenkori ügyvezetője felelős azért, hogy az Adatkezelő sajátosságainak figyelembe vételével legyen
meghatározott a kamerarendszer adatvédelmi szervezete, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységre vonatkozó feladat- és hatáskörök és legyen kijelölve az adatkezelés felügyeletét ellátó személy.
A kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy nevét és elérhetőségét a szabályzat 1.
sz. melléklete tartalmazza.
Adatkezelő munkatársai és az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók munkatársai munkájuk során
gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a
személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Adatkezelő kamerarendszereinek adatvédelmi felügyeletét az ügyvezető látja el a kamerarendszer által megvalósított
adatkezelés felügyeletére kijelölt személy útján.
Az ügyvezetők a kamerarendszerrel érintett adatvédelemmel kapcsolatosan:
a) felelős az érintettek Infotv.-ben és az Szvtv.-ben meghatározott jogainak gyakorlásához szükséges feltételek
biztosításáért;
b) felelős az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek
biztosításáért;
c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő
körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért,
illetve lefolytatásáért;
d) felügyeli a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy tevékenységét;
e) vizsgálatot rendelhet el;
f) kiadja az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait.
A kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy kamerarendszerrel érintett
adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei:
a) segítséget nyújt az érintett jogainak biztosításában;
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b) kezdeményezi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) felé az Infotv.ben meghatározott nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatását;
c) minden év január 15-ig jelentést készít az ügyvezető részére az Adatkezelő adatvédelmi feladatainak
végrehajtásáról;
d) jogosult jelen Szabályzat betartását ellenőrizni;
e) vezeti az adattovábbítási nyilvántartást;
f) figyelemmel kíséri az adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos jogszabályváltozásokat, ezek alapján
indokolt esetben kezdeményezi jelen szabályzat módosítását;
g) közreműködik a NAIH-tól az Adatkezelőhöz érkezett megkeresések megválaszolásában és a NAIH által
kezdeményezett vizsgálat, illetve adatvédelmi hatósági eljárás során;
h) általános állásfoglalás megadása céljából megkeresést fogalmaz meg a NAIH felé, amennyiben egy felmerült
adatvédelmi kérdés jogértelmezés útján egyértelműen nem válaszolható meg.

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített, szerveren tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az
Adatkezelő az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
- az adatkezelés során használt szerverek Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel
megegyező joggal bír az Adatkezelő;
- a számítógépen és a szerveren található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal
- legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről azt Adatkezelő
rendszeresen, illetve indokolt esetben, de minimum hathavonta gondoskodik;
- az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
- amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl
visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
- a személyes adatokat kezelő szerveren a vírusvédelemről az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik;
- a szerverhez távoli elérést nem engedélyez az Adatkezelő;
- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen
személyek hálózati hozzáférését.
A szervert Adatkezelő minden esetben külön helyiségben helyezi el. Amennyiben a szerver elhelyezésére kijelölt
helyiségben nem csak a szerver tárolása zajlik, úgy a szervert lopás- és vandálbiztos módon helyezi el. A fizikai
védelem érdekében a szerverhez közvetlenül csak a 7. sz. mellékletben meghatározott és tételesen felsorolt személyek
férhetnek hozzá.
A személyes adatok tárolásának helyén, a szerverszobákban tárolt szerverek fizikai védelme érdekében az Adatkezelő
az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
- a szervert védő fizikai eszközt csak kulccsal lehet kinyitni,
- csak kulcsfelvételi engedéllyel (7. sz. melléklet) rendelkező személy1 rendelkezhet saját kulccsal vagy veheti át
a kulcskezelési szabályok alapján a kulcs kezelőjétől a szervert védő fizikai eszköz kulcsát,
- a kulcsfelvételi engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet Adatkezelő,
- a kulcsfelvételi engedély típusa állandó vagy eseti lehet, állandó engedély birtokában dedikált kulccsal
rendelkezhet az engedély birtokosa, eseti engedély birtokában a vagyonőrtől a kulcskezelési szabályok alapján
vehet fel nem dedikált kulcsot,
- Adatkezelő ezen feladattal megbízott munkatársa a kulcskezelési szabályok alapján a folyamatosan rögzíti a
nem dedikált kulcsok felvételét és leadását,
- olyan személy, aki nem az Adatkezelő alkalmazottja vagy az Adatkezelővel erre a célra kötött szerződéssel
nem rendelkező személy vagy annak képviselője, kulcsfelvételi engedéllyel nem rendelkezhet,

1 A szervert védő fizikai eszköz kulcsával kapcsolatosan kulcsfelvételi joggal rendelkező személyekről Adatkezelő nyilvántartást
vezet, amely jelen szabályzat 8. sz. melléklete. Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg Adatkezelő.
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BETEKINTÉSI JOGOSULTSÁGOK
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített felvételekbe csak jelen szabályzat 9. sz. mellékletében meghatározott
személyek tekinthetnek be. A betekintési jogot Adatkezelő ügyvezetője adhat. A betekintési jogról Adatkezelő
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás része a betekintési joggal rendelkező személy neve és munkaköre, a betekintési
jog kiadásának dátuma, a betekintési jog mértéke, az érintett elektronikus megfigyelőrendszer leírása, amely képeibe a
jogosult jogosultsággal rendelkezik, a betekintési jog visszavonásának dátuma. Az adatokat a visszavonástól számított
5 éven keresztül őrzi meg Adatkezelő.
A személyes adatok biztonsága érdekében Adatkezelő az alábbi jogosultságkezelési előírásokat alkalmazza:
- A jogosultság kezelési szabályozás célja a felhasználói jogosultság kiadásának, valamint azok változásainak
pontos nyomon követése, dokumentálása, a felhasználói jogosultsággal rendelkező személyek (a
továbbiakban: jogosult) tevékenységének monitorozása, az adatok felhasználásának nyomon követése. Ezen
adatok naprakészsége nagymértékben hozzásegíti az Adatkezelőt a tőle elvárt, illetve általa elérhető biztonsági
szint teljesítéséhez, továbbá az informatikai hálózat törvényi és szakmai normák szerinti üzemeltetéséhez.
- A szabályozás kiterjed a kamerarendszer informatikai rendszerére és az azokhoz csatlakozó eszközökre.
- Jogosultságkezelés:
o Az elektronikus megfigyelőrendszer informatikai rendszerében a jogosultságok változásait (létező
jogosultságok, új jogosultságok kiosztása, módosítása, megszűnése) az alábbiak szerint dokumentálni kell.
o Alapelvek
A jogosultságok megállapításánál a munka elvégzéséhez szükséges és elégséges jogokat kell szem előtt
tartani.
A kamerarendszer informatikai rendszerének adminisztrálásához adminisztratív jogosultsággal
nevesített felhasználót (a továbbiakban: rendszergazdát) kell létrehozni, a rendszergazda jelszavát zárt
borítékban, felbontást gátló módon aláírva kell tárolni. Ezen jelszavak felvételét és használatát
Adatkezelő ügyvezetője (akadályoztatása esetén az általános helyettesítési rend szerinti helyettese)
engedélyezheti, a felvételt és a használatot indokolni és dokumentálni kell.
Külső – karbantartó vagy fejlesztő – cég alkalmazottja folyamatosan működő, korlátlan időre szóló
hozzáférési jogosultsággal nem rendelkezhet.
-

A jogosultságkezelés folyamata
o Jogosultságigényléshez, -módosításhoz a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére
kijelölt személynek címzett, jelen szabályzat 5. számú mellékletét képező, aláírt „Jogosultságkezelési
megrendelőlap”-ot kell küldeni.
o A megrendelőlapot papíralapon vagy elektronikus formátumban (az aláírt példányt beszkennelve) kell
eljuttatni a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy.
o A kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy minden esetben konzultál
az megrendelőlapon szereplő jogosultság megadásáról vagy módosításáról annak indokoltságának
tekintetében Adatkezelő ügyvezetőjével és az igénylő feletti munkáltatói jog gyakorlójával. A jogosultság
megadásával vagy módosításával kapcsolatosan az ügyvezetőnek és az igénylő feletti munkáltatói jog
gyakorlójának vétójoga van.
o A jogosultság megadásáról vagy változtatásáról kamerarendszer által megvalósított adatkezelés
felügyeletére kijelölt személy dönt.
o A döntést követően a rendszergazda állítja be a jogosultságokat, amelynek megtörténtéről visszajelzést
küld az igénylőnek.
o Ha a jogosult munka- vagy egyéb jogviszonya megszűnik, a közvetlen felettese értesíti a kamerarendszer
által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személyt a jogosult valamennyi jogosultságának
törlésének érdekében.
o Jogosultság törlése esetén a jogosult felettese a törlési igényt a Jogosultságkezelési megrendelőlapon küldi
meg a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy, aki intézkedik a
jogosultságok törléséről. A jogosultságok törléséről az azt elvégző munkatárs visszajelzést küld a törlést
kezdeményezőnek és a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy.
o Jogosultságtörlés: a jogosultságok visszavonása, az elérések tiltása.
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o Az informatikai rendszerben a kilépő felhasználókat „disabled” állapotba kell állítani. A felhasználói
fiókok törlése a rendszerek ellenőrzését követően történhet meg, ha a törlés nem okoz adatvesztést.

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Amennyiben a kérelem nem Adatkezelő feltüntetett elérhetőségeire érkezik, úgy a beérkezett kérelmet, illetve
tiltakozást annak címzettje köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából
feladat- és hatáskörrel rendelkező személynek, azaz a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére
kijelölt személynek.
A kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy az érintett személyes adatának
kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon
belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra (az érintett Adatkezelő által
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről), amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem
tagadható meg.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében
meghatározott esetben (a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz már benyújtott) számíthat fel.
Az Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv.
16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy –
amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. §
(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az
adatkezelést a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy az
Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés
esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt és nem követelhető rajta a
sérelemdíj, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:
www.naih.hu
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A KAMERARENDSZERREL MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS
Az adatkezelés helye (a kamerarendszer és a szerver fizikai elérhetősége)
8600 Siófok, Karinthy Frigyes u. 2.
Kamerával megfigyelt terület
A 8600 Siófok, Karinthy Frigyes u. 2. cím alatti, az Adatkezelő tulajdonában vagy általa bérelt magánterület, illetve a
magánterületnek a közönség számára nyilvános része.
A kamerarendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására az Szvtv. rendelkezéseinek figyelembe
vételével az alábbi szabályok irányadóak:
A kamerarendszer szektorai
Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területeket három részre osztja. Az első rész az ún. I.
szektor, amelyen az Szvtv. 31. § (2) szerinti főszabály, a három munkanapos tárolási határidő érvényesül. Az I.
szektorban a megfigyelés célja a vagyonvédelem az emberi élet, testi épség védelme.
A második rész, az ún. II. szektor, amelyben az Szvtv. 31. § (3) c) szerinti harmincnapos tárolási határidő érvényesül.
A II. szektorban a megfigyelés célja a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű
vagyontárgy biztonságos tárolása és emberi élet, testi épség védelme.
I. szektor
Amennyiben Adatkezelő olyan elektronikus megfigyelést folytat, amelyre nem terjed ki a II. szektor különleges
szabálya, úgy az adott területen történő megfigyelésre minden esetben az I. szektor szabályai az irányadóak.
II. szektor
Azon a területen, ahol Adatkezelő olyan, a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű
vagyontárgy tárolását végzi, amelyek biztonságos tárolása és megóvása érdekében az Szvtv. 31. § (3) c) szerinti
tárolási időt alkalmazza.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje
I. szektor
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31.
§ (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
II. szektor
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (3)
c)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
Közös szabályok
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (három
munkanapon, harminc napon vagy a cél eléréséig tartó időn) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti,
hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül
Adatkezelő kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye dönt. Az így megjelölt
felvételt ki kell menteni, és át kell adni a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt
személynek, aki gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályainak megfelelő
őrzéséről.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell
küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték,
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nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül, amennyiben a megőrzésére irányadó alapszabály szerinti határidő már eltelt,
ellenkező esetben a határidőn belüli további kezelése folytatódik.
Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok
Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges és arányos mértékben avatkozik bele az érintettek
magánszférájába.
Adatkezelő semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:
− abból a célból, hogy saját vagy vele szerződéses kapcsolatban álló alkalmazott munkavállaló
munkaintenzitását figyelje meg,
− abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,
− szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben,
− olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, így különösen
pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen,
− közterületen.
Az érintettek tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.
A tájékoztató szövegét jelen szabályzat 4/I. és 4/II. sz. melléklete tartalmazza. A tájékoztató a megfigyelt területre
történő összes belépési ponton, illetve az I. és II. szektorok közötti átjárási pontokon kerül kihelyezésre.
Az Adatkezelő munkavállalóinak tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan munkavállalói tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes
tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató szövegét jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.
A kameraképek megtekintése
Annak érdekében, hogy Adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az elektronikus
megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.
Adatkezelő szervezetrendszerén belül jelen szabályzatban kijelölt személy jogosult a felvételeket megtekinteni.
Az Adatkezelő által megvalósított elektronikus megfigyelés során csak jelen szabályzat 9. sz. mellékeltében felsorolt
személyek rendelkeznek betekintési joggal.
A kameraképek zárolása
Kamerakép zárolását csak Adatkezelő kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye
rendelhet el.
Kamerakép zárolását kezdeményezheti
− betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való betekintés során olyan körülményt
észlel, amely veszélyezteti az elektronikus megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt,
− bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.
Felvétel zárolását csak a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személynek címezett
írásbeli kérvénnyel lehet kérvényezni.
A zárolásról a lehető legrövidebb időn belül Adatkezelő kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére
kijelölt személye dönt.
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A kameraképet zárolni csak Adatkezelő rendszergazdája jogosult.
A kameraképek zárolásának folyamata során minden esetben a teljes folyamatot jegyzőkönyvezni kell, a
jegyzőkönyvezés során jelen szabályzat 6. sz. mellékletét kell alkalmazni.
Betekintési és zárolási jogosultsággal rendelkező személyek
A betekintési és zárolási jogról Adatkezelő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás része a betekintési/zárolási joggal
rendelkező személy neve és munkaköre, a jog kiadásának dátuma, a jog mértéke, az érintett elektronikus
megfigyelőrendszer leírása, amely képeire vonatkozóan a jogosult jogosultsággal rendelkezik, a jog visszavonásának
dátuma. A betekintési és zárolási jogosultsággal rendelkező személyek nyilvántartása jelen szabályzat 9. és 10. sz.
melléklete. Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg Adatkezelő.
Az adatkezelések Infotv. 20. § (2) szerinti leírása
I. szektor

adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)
adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]
adattárolás határideje:
−
−

a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül
[Szvtv. 31. § (2)]
amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy az Adatkezelő azt ne semmisítse meg,
ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre
kerül [Szvtv. 31. § (6)]

II. szektor

adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem (a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény
szerint legalább jelentős értékű vagyontárgy biztonságos tárolása) és emberi élet, testi épség védelme céljából
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)
adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]

adattárolás határideje:
−
−

a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv.
31. § (3) c)]
amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy az Adatkezelő azt ne semmisítse meg,
ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre
kerül [Szvtv. 31. § (6)].
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