
 

 

XXXIX. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával összefüggő 

adatkezelés 

Az adatkezelés célja: 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával (a továbbiakban: kamerás megfigyelés) adatkezelés 

célja: 

- a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó személyek életének, testi épségének, egészségének, továbbá 

vagyoni javainak védelme; 

- a megfigyeléssel érintett ingó (értéktárgyak, berendezések, etc. függetlenül a tulajdonos személyétől), 

valamint ingatlan (épület, helyiségek, etc.) vagyon minőségének, értékének, állagának védelme; 

- a jogsértő cselekmények (rendkívüli események) megelőzése (beleértve a normakövetésre való rábírást 

is), felderítése, bírósági vagy hatósági eljárásban történő bizonyítása; 

 

Az Adatkezelő a cél elérése érdekében olyan elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, mely lehetővé teszi: 

- a valós idejű, közvetlen megfigyelést; 

- a kép- és hangfelvételek rögzítését; 

- a felvételek tárolását és automatikus törlését. 

 

/Jelen tájékoztatással érintett adatkezelésnek nem célja a munkahelyi ellenőrzés/minőségbiztosítás célú 

megfigyelése, tekintettel arra, hogy az az adatkezelés a fokozatosság elvét szem előtt tartva kizárólag 

időszakos, alkalomszerű, eseti jellegű lehet, így megvalósulása esetén a jelen adatkezelési tájékoztatótól eltérő 

tájékoztatás vonatkozik rá. / 

 

Érintett: 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során megfigyelt területen tartózkodó személyek: 

A) Alkalmazottak (Az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban álló személyek);  

B) További érintettek (Alkalmazottnak nem minősülő személyek),  

akikre a kép- és hangfelvétel során rögzített adatok kiterjednek 

 

Kezelt személyes adatok: 

Képmás; Hang; Viselkedés/magatartás; Időpont; Helyszín  

 

 

 

 



Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja főszabályként: Az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása 

keretében végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges.  

/GDPR 6. cikk (1) e) / 

➔ A hivatkozott jogalap alkalmazására abban az esetben kerül sor, amikor a megfigyelés az Adatkezelő 

fent hivatkozott tevékenységeihez szorosan kapcsolódik 

Az adatkezelés jogalapja kivételes esetben: Jogos érdek /GDPR 6. cikk (1) f) / 

➔ A hivatkozott jogalap alkalmazására abban az esetben kerül sor, amennyiben a megfigyelésre az 

Adatkezelő főtevékenységéhez csekély mértékben kapcsolódik 

Az Adatkezelő – valamint „harmadik felek” - jogos érdeke az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, 

mely alkalmazhatósága – mely kivonata az Adatkezelő „ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS A KEZELT FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL” szóló Szabályzatának 1. 

számú mellékletében található, teljes terjedelmében az Adatkezelőnél megismerhető - „Érdekmérlegelés” 

eredménye alapján került megállapításra. 
 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő a felvételeket felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30 napig tárolja. tárolja, ezt 

követően a felvételek törlésre kerülnek. 

Kivételt képez ez alól az az esetkör, amikor a felvételek a fentiekben megfogalmazott célok érdekében – 

hivatalos eljárásban – felhasználásra kerülnek. Ez esetben az adatkezelés időtartama a hivatalos eljárás során 

a jogérvényesítésre nyitva álló időtartam. 
 

Az adatkezelés címzettjei: 

Az Adatkezelő érdekében eljáró személyek közül a hivatkozott szabályzatban, hozzáférésre jogosultként 

meghatározott személyek. /Főszabályként: Végrehajtó, Irodavezető, Az elektronikus megfigyelőrendszer 

üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó (rendszergazda)/  

Továbbá hivatalos eljárásban történő felhasználás esetén az eljáró hivatalos szerv  

/Különösen, de nem kizárólag: bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság/ 

 

Adat továbbítása harmadik országba: 

Az Adatkezelő jelen adatkezelési műveletben nem továbbít adatot harmadik országba. 
 

Az adatok forrása: 

- Közvetlenül az érintettől 

Az érintettek szabadon dönthetnek arról, hogy a megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés érintettjévé 

kívánnak-e válni. Amennyiben nem kívánnak az adatkezelés alanyává válni, nem lépnek be a kamerával 

megfigyelt területre. (A döntés szabadságát alátámasztja az a tény, hogy az Érintett ez esetben nem esik el 

olyan szolgáltatás igénybevételének lehetőségétől, melyet más fórumon ne tudna igénybe venni) 

Automatikus adatkezelés, profilalkotás: 

Az Adatkezelő jelen adatkezelési műveletben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, profilalkotást nem 

végez. 


