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1.

Adatkezelő

Név:

BALATONBERÉNYI NONPROFIT KFT.

Székhely:

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Képviselő neve:

Véghelyi Róbert

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Fentős Károly Lászlóné

Telefon:

+36 20 9411014

E-mail:

fentosne.aniko@fentos.hu

Adatfeldolgozó: Stage Voice Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely :8360 Keszthely, Magyar utca 46.
Képviselő: Filimon Előd Levente ügyvezető

1.

Adatkezelésre vonatkozó jogforrások, egyéb szabályzatok


A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv)



Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013 évi L.
törvényben (a továbbiakban Ibtv.)



Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet)



Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban Infotv.),



2.

Kapcsolódó főbb belső szabályzatok:
-

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

-

Üzemeltetési szabályzat, adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt.

A szabályzat, tájékoztató célja, hatálya

Jelen szabályzat, tájékoztató fő célja, hogy Adatkezelő az üzemeltetésében lévő Elektronikus megfigyelőés rögzítőrendszer (továbbiakban kamerarendszer) adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről
tájékoztassa az érintetteket - a képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépőket, vagy akinek jogát
vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti -, elősegítve az
általános adatvédelmi rendeletnek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesülését, és az
érintetti jogok gyakorlását.
A szabályzat, tájékoztató kiegészíti az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, adatkezelési
tájékoztatókat, azokkal összhangban készül, Adatkezelő gondoskodik azok folyamatos összhangjáról.
Adatkezelő vezetőjének felelőssége, hogy az adatkezelésben érintett munkatársak, közreműködők, akik
az adatkezeléssel kapcsolatos folyamatokban, tevékenységekben bármi módon részt vesznek, ismerjék
és betartsák a rájuk vonatkozó elvárásokat, kötelezettségeket.
A szabályzat, tájékoztató hatálya Adatkezelő által üzemeltetett, a tulajdonában vagy a használatában álló
területeken elhelyezett Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszerre terjed ki.
Jelen szabályzat, tájékoztató a kiadás napján lép hatályba.

3.

Értelmező rendelkezések

A szabályzat, tájékoztató alkalmazása során az egyes fogalmakon a következőket kell érteni, különösen
a GDPR 4. cikk értelmében használt adatvédelmi kifejezéseket:
Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer: Azok az eszközök és megoldások, melyek kamerák
kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a távolból történő megfigyelést, a kamerákkal
képfelvételek készítését, a felvételek tárolását, kezelését, az adatok továbbítását.
Kamerarendszer részei:
-

kihelyezett kamerák,

-

központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiség a szükséges eszközökkel és műszaki
megoldásokkal

Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület,
amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét,
továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza (15804051); ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
Adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak
kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék a műszaki szabályokkal és az információs
társadalom

szolgáltatásaira

vonatkozó

szabályokkal

kapcsolatos

információszolgáltatási

eljárás

megállapításáról.
Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága,

az

adatok

jogosulatlan

vagy

jogellenes

kezelésével,

véletlen

elvesztésével,

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására.

5.

Adatkezelés célja

Az elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetés célja a kamerák hatáskörzetében a
megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről képfelvétel rögzítése elsősorban az élet- és
vagyonbiztonság (az adatkezelő által tulajdonolt vagy használt fizikai, szellemi vagyontárgyak védelme),
a területre engedély nélkül belépők azonosítása, a jogsértések, szabálysértések, bűncselekmények
észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása céljából,
jogos érdek alapján közhatalmi feladatok ellátása miatt.

6.

A kezelt adatok köre, forrása

A képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépők, a megfigyelt területen tartózkodó természetes
személyek képmása, tevékenysége, mint személyes adatnak is minősülő felvételek kerülnek rögzítésre,
tárolásra. A felvételen beazonosítható természetes személyek jelenhetnek meg, különböző mozgást,
magatartást megvalósítva, amelyből közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatóak.
Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak
tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatok az érintettől, a képfelvevő eszközzel megfigyelt területen tartózkodó természetes személyektől
származnak, a képfelvevő eszközök látómezeje szerint, lásd 1. sz. melléklet.
A kamerák, képfelvevők kizárólag a saját tulajdonban vagy használatban álló épületrészekben,
helyiségekben és területeken - bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon - kerültek elhelyezésre, a
kamerával nem kerül sor közterület megfigyelésére. Ha ezt a feltételt a kamera beállításával nem lehet
teljesíteni, akkor maszkolással kell leszűkíteni a kamerák látómezejét, ki kell takarni az inkriminált
területeket.

7.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános
adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke
érvényesítéséhez szükséges.

8.

Adatkezelés időtartama, a rögzített felvételek megismerése, továbbítása

Adatkezelő

az

érintettek

magánszférájának

arányos

korlátozása

érdekében

elvégezte

az

érdekmérlegelési tesztet. A szemben álló érdekek és egyéb szempontok mérlegelése alapján az
adatkezelés idejét 5 napban határozza meg.
A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 5 nap elteltével meg kell
semmisíteni, illetve törölni kell.
Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer képeinek rögzítése:
A kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában - történik
A rögzítés célja, hogy szükség esetén bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes
eljárásokban.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt vagy más személyes adatot bírósági vagy más
hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják, az érintett vagy akinek jogát vagy jogos érdekét a
felvétellel rögzített esemény érinti, kéri, hogy a felvétel ne kerüljön törlésre.
Rögzített felvételek visszanézése (betekintés), továbbítása:
A kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézésére, további adatkezelési műveletekre akkor
kerülhet sor, amikor az okot adó esemény - az automatikus törlési határidőn belül - adatkezelő
tudomására jut. A felvételek kizárólag az adatkezelés célja érdekében használhatók fel.
A kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére kizárólag a felelősségi körükbe
tartozó ügyben és a szükséges mértékben, a visszanézés okának, idejének a jegyzőkönyvezése mellett a
következők jogosultak:
-

Adatkezelő képviselője

-

Adatkezelő képviselője által kijelölt személy

-

Az érintett (egyéb, felvételen szereplő személyek, további személyek és személyes adatok
kitakarásával)

A kamerafelvételek kimentésére, továbbítására, adatkezelési műveletekre jogosultak:
-

Adatkezelő képviselője

-

Adatkezelő képviselője által kijelölt személy(ek)

-

Adatfeldolgozó

A visszanézett és kimentett felvételeken el kell különíteni a rendkívüli eseményt tartalmazó (azaz a
felvételek adatkezelésére indokot, eljárás megindítására, illetve kezdeményezésére okot adó)
felvételrészeket a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől.
Biztosítani kell, hogy a felvételen szereplő személy a felvétel törlésének időpontjáig megtekinthesse a
róla készült felvételt. Amennyiben ilyen tárgyú kérelem érkezik, a megtekintés előtt meg kell vizsgálni,
hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e és azon a kérelmező szerepel-e. Az adatbiztonsági
követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében adatkezelőnek meg kell
győződni

a

képfelvételen

látható

személy

és

az

érintetti

jogával

élni

kívánó

személy

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a felvételekbe történő betekintés az érintett
személyes megjelenéséhez kötött.
A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogai érdekében a felvételen
felismerhetően nem szerepelhet más személy vagy személyes adat. Szükség esetén ki kell takarni a
felvételen szereplőn kívüli személyeket, személyes adatokat.
A rögzített felvétel továbbítható:
-

Az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére, ha a megkeresésben vagy adatkérésben
megjelölésre került az eljárás tárgya, ügyszáma és a rögzített felvétellel bizonyítandó tény.
A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a
megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

-

A felvételen szereplő személy számára: ha jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az
adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. Átadott adatok köre:
a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

-

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés
érinti, kérheti, hogy a felvétel ne kerüljön törlésre a felvétel továbbításáig, de legfeljebb a kérelem
benyújtását követő harminc napig. Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns
információt tartalmazó felvételek.

Az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésén kívüli esetekben csak a rendkívüli eseményt
tartalmazó felvételek továbbítására kerülhet sor, a továbbított felvételen kizárólag a kérelemben
szereplő, az eljárás megindítására, illetve kezdeményezésére okot adó kamerafelvétel szerepelhet,
biztosítva más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogait. Szükség esetén ki kell takarni az
egyéb személyes adatokat.
Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített felvétel megismerésének okát és
idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ezen adatokat igazolható
módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.

9.

Szervezési, technikai és egyéb intézkedések

A kamerák látószöge kizárólag az adatkezelés céljával összhangban álló területre terjed ki, nem irányul a
munkaállomásokra,

munkavállalók

és

az

általuk

végzett

tevékenység

elsődleges,

kifejezett

megfigyelésére, a magánszféra ellenőrzésére.
Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelésében közreműködők a képfelvevő eszközök kezelése során

kötelesek betartani azokat a szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek az
érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit
illetéktelen személy tudomására jutásától óvja meg.
Az adatokat védeni kell különösen:
-

a jogosulatlan hozzáférés,

-

a jogosulatlan megváltoztatás,

-

a jogtalan továbbítás,

-

a jogtalan nyilvánosságra hozatal,

-

jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint

-

a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelésben közreműködők a meghatározott feladat ellátása céljából a képfelvételen szereplő
személyre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem
használhatják fel.
A kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésére, a rögzített felvételek kezelésére csak a
hozzáférésre engedélyezettek jogosultak, jogosultság nélkül senki sem férhet hozzá személyes
adatokhoz, a rendszer a szükséges mértékben naplózza a személyes adatok hozzáféréseit.
A tárolt felvételekhez történő hozzáférés, adattovábbítás dokumentált módon történhet, a jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a rögzített felvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét.
A 2. melléklet tartalmazza a Megismerési és adattovábbítási napló minta dokumentumot.
Az informatikai védelmet az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban vagy adatkezelő egyéb
szabályzatában, utasításában foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.

10. Érintettek jogai
A Rendeletnek és az Infotv-nek megfelelően az érintettek az alábbi főbb jogokat gyakorolhatják:
Előzetes tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog
A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó
jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.
A képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat (a kamerák pontos helyszínét,
elhelyezését, megfigyelés módját) az 1. melléklet tartalmazza.
Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról érthető, tömör tájékoztatást kapjon, ez a joga az adatkezelés megkezdését megelőzően is
fennáll. Ezt a célt szolgálja többek között jelen Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer adatkezelési
szabályzat, tájékoztató is.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az
adatkezelő kezeli-e a személyes adatait, és amennyiben igen, akkor arra is jogosult, hogy a róla kezelt
személyes adatokhoz, valamint az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést (megtekintést, másolatot)
kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
-

az adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének kilétéről, elérhetőségeiről,

-

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-

az érintettek jogairól,

-

az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben
adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-

az

esetlegesen

bekövetkezett

adatvédelmi

incidensről

(ha

az

adatvédelmi

incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről)
Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a betekintést és az adatkezelés tárgyát
képező személyes adatok másolatát, a kamerafelvételt az érintett magánszemély erre irányuló kérésére
első alkalommal díjmentesen bocsátja rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
költségekre, díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A hozzáférési jog, ideértve a másolat rendelkezésre bocsátáshoz való jog feltétel nélkül gyakorolható, az
érintettnek nem kell igazolnia a hozzáférési joga gyakorlásához fűződő jogát vagy jogos érdekét, nem kell
indokolnia, hogy mi okból kíván élni ezzel a jogával.
A felvételen szereplő személynek a felvétellel kapcsolatos megtekintési, továbbítási jogait a 8., az
adatkezelés időtartama, a rögzített felvételek megismerése, továbbítása pont tartalmazza.
Helyesbítéshez való jog
Az általános adatvédelmi rendelet alapján az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak
helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes
adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az adatkezelő.
Törléshez való jog
Az általános adatvédelmi rendelet alapján az érintett élhet a törléshez való jogával, ha adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy közérdekű feladatainak
végrehajtásához az adat nem szükséges.
A személyes adatok törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.
Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:
-

amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-

amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri
azok korlátozását

-

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
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. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Panasz benyújtáshoz vagy jogorvoslathoz való jog
Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie adatkezelő képviselőjével a megadott
elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A NAIH elérhetőségei:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

KAMERA TÉRKÉP

Elhelyezkedési hely

Irány (cél az önkormányzati vagyon, épületek, strandon elhelyezett
kerékpárok, raktárak, játszóteret- sportpályákat-medencéket használók
védelme, bejáratok ellenőrzése, védelme biztonságtechnikai célzattal)

Kamera gyártója

Látószög fokban

DAHUA

104

1. számú pénztár-aula

Pénztár, bejárat

DAHUA

104

Kabinsor- északnyugati sarok

Kerékpár tároló, strand főépület

DAHUA

104

Kabinsor- déli oldal

Műszaki bejárat, játszótér

DAHUA

104

Játszótér

DAHUA

104

Kabinsor- déli oldal
A strand közepén található öbölnek a
nyugati oldalán elhelyezett hangosítási
oszlop

DAHUA

104

Medence melletti vizesblokk

Medencék, fitnesz park

DAHUA

104

Strand keleti oldala a kerítés mellett

Keleti bejárat, kerékpár tároló

DAHUA

104

Strand keleti oldala a kerítés mellett

Sportpályák

Kabinsor bérelhető kabinokkal, raktár, vízimentős helyiség

Megismerési és adattovábbítási napló
Sor
-sz
ám

Megismerés oka

Megismerő
személy

Dátum

Művelet
(betekintés,
törlés, másolás)

Adattovábbítás oka

Hatósági megkeresés
tárgya, ügyszáma

Adattovábbítás
címzettje

Dátum

