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ÉRDEKMÉRLEGELÉS – JOGOS ÉRDEK VIZSGÁLATA

Adatkezelő neve: Balatonberényi Nonprofit Kft.
Címe (hivatalos levelezési cím): Balatonberény, Kossuth tér 1.
Honlapjának elérhetősége: www.balatonbereny.hu
Telefonszáma: +36 85 377482
Adószáma: 23594465-2-14
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 14-09-312029
Képviselője neve: Véghelyi Róbert
Adatvédelmi tisztviselő / felelős neve: Fentős  Károly Lászlóné
Adatvédelmi tisztviselő / felelős elérhetősége: fentosne.aniko@fentos.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Telephelyen
Magatartási kódex elérhetősége:

Adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata
alapján az érintett észszerű elvárásait. Adatkezelő a jogos érdek fennállásának megállapításához érdekmérlegelést
végez, melynek során azt kívánja eldönteni, hogy az érintett magánszemély személyhez fűződő jogait az adatkezelés
milyen mértékben korlátozza, az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő érdekével
szemben.

Ha az adatkezelő jogszerű érdekét alátámasztó jogalapot nem lehet vagy nem indokolt alkalmazni, Adatkezelő más
jogalapon történő adatkezelés mellett is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet az érintettek magánszférájának
arányos korlátozása érdekében.

Tervezett adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Biztonsági kamerás megfigyelés strandüzemeltetéssel kapcsolatosan
Adatkezelés leírása: 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
strandüzemeltetés ellátása miatt.  Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor
személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés. 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 felvételt
felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 5 nap elteltével megsemmisíti, illetve törli az adatkezelő.
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. A kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az
adatkezelési cél érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.  Adattovábbítás:
szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.  Átadott adatok köre: a
kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek. Az adatkezelés részleteit, az egyes kamerák
elhelyezését, látószögét külön szabályzat (Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer adatvédelmi
szabályzat/tájékoztató) tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól, állami és önkormányzati szervek esetén: 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra
vonatkozó követelményekről
Érintettek: Kamerarendszerrel védett területre belépők
Adatok forrása: Érintettek
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: A megfigyelt területre belépők képmása, videofelvétel: 5 nap
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Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Címzettek: Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértés miatt eljáró hatóság, szabálysértés miatt előkészítő
eljárást folytató szerv (bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés vagy
adatkérés alapján).
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ÉRDEKMÉRLEGELÉS

1./ Az adatkezelés célja, kezelendő személyes adatok, adatkezelés tervezett ideje

Adatkezelő a tulajdonában vagy a használatában álló épületrészeken, és területeken vagyonvédelmi kamerákat
működtet.  A kamerák működésének és használatának a célja elsődlegesen a területen tartózkodó személyek
életének, testi épségének, az ingatlan területén tartózkodó személyek, illetve az adatkezelő által tulajdonolt vagy
használt fizikai, szellemi vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem).   Kezelt adatok: személyes adatnak is
minősülhető képfelvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra, a felvételen beazonosítható magánszemélyek jelenhetnek
meg, egyben különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből akár közvetett vagy közvetlen következtetések
is levonhatóak.  Adatkezelő a saját, valamint az érintettek érdekének azonosítása, 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.   Az adatkezelés
részleteit, az egyes kamerák elhelyezését, látószögét külön szabályzat/tájékoztató tartalmazza.

2./ Az adatkezelő érdekének azonosítása

Adatkezelő érdeke a kamera hatáskörzetében a megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről készülő
képfelvétel rögzítése főként az élet- és vagyonbiztonság  védelme, valamint a jogsértések, szabálysértések,
bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása céljából.
A kamerák digitálisan rögzítenek, a rögzített felvételen szerepelhetnek ügyfelek, látogatók is.  Adatkezeléshez fűződő
harmadik személy, társadalom érdeke:  A Községi strand működtetéséért felelős adatkezelőnek a célok eléréséhez a
kamerarendszer működtetése visszatartó erejénél fogva is hozzájárul, mert az események jelentős része megelőzhető,
ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események,
jogsértések, panaszok jelentős része pedig kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével. A kihelyezett kamerák
esetén az adatkezelés szükségessége az elérni kívánt célok és valamennyi szempont figyelembe vételével került
meghatározásra. Az adatkezelési cél aktuális, hiszen a személy-és  vagyonvédelem, a jogsértések, szabálysértések,
bűncselekmények és rendkívüli események kivizsgálása az adatkezelő gyakorlatában állandóan,  folyamatosan vagy
rendszerint előforduló szükségleten, illetve eseményeken alapszik.

3./ Az adatkezelő számára rendelkezésre álló alternatív megoldások, módszerek

A jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más
módszerrel nem érhető el. Adatkezelőnek nem áll rendelkezésre a védett terület folyamatos megfigyelésére
személyzet vagy más technikai módszer, egyéb alternatív megoldás, amellyel képfelvételek készítése nélkül
rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy panasz, baleset vagy bűncselekmény kapcsán, így e célok elérése más, - az
érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó - módszerrel nem biztosítható.
Riasztórendszerrel a kívánt cél nem érhető el.   A felvételek anonimizálása, érintettek kimaszkolása lehetetlenné tenné
az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg, a felvételek bizonyos
ideig való tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának az adatok cselekmények bizonyítására, ellenőrzésre.

4./ Az érintettek érdekének azonosítása, adatkezelés érintettre gyakorolt hatása

Az adatkezelés az érintett képmáshoz való jogát érinti, illetve az információs önrendelkezéshez való jogát, amely az
emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jog.  Az adatkezelés az érintett képmáshoz való jogát
érinti, illetve az információs önrendelkezéshez való jogát, amely az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból
levezetett jog.  Érintett magánszemélyek érdeke, hogy ne kerüljön sor elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására
előzetes tájékoztatása nélkül, olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságát sértheti, olyan
helyiségben, amely a pihenőidejének eltöltése céljából lett kijelölve, különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen.  A
kamerával megfigyelt területen is megilleti a magánélethez való jog. Az érintett magánszférájának védelme
szempontjából fontos, hogy a felvételek korlátozott ideig legyenek tárolva és ne kerüljön jogosulatlan kezébe, vagy
nyilvánosságra.
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5./ A két szemben álló érdek mérlegelése, biztosítékok

Lehetséges hátrány az érintett számára: mivel nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, arra ez az érintett
akarata ellenére is sor kerül.  A hátrányt csökkentő tényezők: a kamerák elhelyezési helyei, a szükséges legrövidebb
ideig történő adatkezelés, korlátozott hozzáférési lehetőség, valamint az elektronikus megfigyelőrendszerek által
készített felvételeknek nem célja a látogatók ellenőrzése, a tárolt adatok nem használhatók a látogatók
tevékenységének ellenőrzésére. Lehetséges előny az érintett számára: a felvételek szerepet játszhatnak az érintett
által elszenvedett esetleges sérülés, baleset, bűncselekmény felderítésében, illetve az általa vagy ellene benyújtott
panaszok kezelésében, szolgálhatja az érintettek személyi és vagyoni védelmét is.  Az érintett észszerű elvárásai
keretében az adatgyűjtés időpontjában megfelelő tájékoztatás alapján tudomással bír, hogy személyes adatainak
kezelésére jogos érdek alapján közhatalmi feladatok ellátása miatt kerül sor, adatkezelő kielégítő előzetes
tájékoztatást nyújt az adatkezelés megkezdése előtt a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról,
módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.  A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet a
megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, ill. ha a felvételen más személy is szerepel,
akkor kitakarva kaphat másolatot. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok
módosítását, ill. tiltakozhat az adatkezelés ellen.  A vagyonvédelmi kamerák bárki által nyilvánvalóan észlelhető
módon kerültek elhelyezésre, nem irányulnak közterület megfigyelésére.   A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem
rögzít.   A rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a kijelölt felelős, vagy személy- és
vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, aki erre jogosult, akinek ez a szerződésből fakadó
kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében
mellőzhetetlen. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az
azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelheti a jogosult személy. Az
elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített felvétel megismerésének okát és idejét, valamint a
megismerő személyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre
irányul, a kezelt személyes adatok azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a célok
megvalósulásához,  kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig tároltak.   Adatkezelő
az adatkezelés idejét jogszabály rendelkezésének hiányában maximálisan 15 napban határozza meg, mely megítélése
szerint szükséges és arányos, ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy a jogsértő események észlelésre és jelzésre
kerüljenek, az érintett vagy akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy
intézkedés érinti, éljen az adatvédelmi rendelet által biztosított jogaival. Az időtartam meghatározása során
figyelembe vett tényező többek között az adatkezelő munkarendje, az esetlegesen rögzített események észlelési ideje.
Adatkezelő által meghatározott adatbiztonsági intézkedések biztosítják az érintettek érdekeit, akiket tájékoztatott az
adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról, jogorvoslati lehetőségeikről.   Adatkezelő érdekénél nem magasabb rendű a
kamerával megfigyelt területre lépők személyes adatai védelméhez és a magánélete tiszteletben tartásához való joga.

6./ Az érdekmérlegelés eredménye

Az adatkezelés szükséges és arányos.

Kelt.: 2021.05.03

Készítette:

_____________________ (név)

_________________ (beosztás)


