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Kamerás megfigyelés 

az Adatvédelmi Irányelv, a GDPR, az Infotv. 
és a NAIH állásfoglalásai alapján 

Adatkezelési 

tájékoztató  



[Kamerás megfigyelés – csempeweb.hu és csempeturkalo.hu] MATYÓ ÉS TAKÁCS KFT.  

2 / 5 

Matyó és Takács Kft. - 2018.05.23 

 

A kamerás megfigyelő rendszert üzemeltető adatkezelő: Matyó és Takács Kft. (székhely: 2131 
Göd, Nemeskéri út 100., adószám: 13149741-2-13, cg. szám: 13 09 096722) 

Elérhetőségek:  

telefon: +36306778413 

email: kisker@csempeweb.hu 

web:.www.csempeweb.hu www.csempeturkalo.hu 

1. Az adatkezelés jogalapja: az Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pontja, az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) f) pontja, az Mt. 11. és 42. §-a, az Szvtv. 30. §-

a. 

2. Az egyes kamerák tekintetében az adatkezelés célja, a megfigyelt terült vagy tárgy, a 

megfigyelés típusa:  

Az adatkezelő összesen ….. db kamerát üzemeltet a 2131 Göd, Nemeskéri út 100. címen 

a. helyszín (valamennyi kamera esetén): bolt és raktár területe 

b. adatkezelés célja jogszabály szerint (valamennyi kamera esetén): Az 
Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően a személy-, és vagyonvédelem. 

c. a megfigyelt terület vagy tárgy:  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

d. megfigyelés típusa (valamennyi kamera esetén): kamerával közvetlen 

megfigyelés és rögzítés. 

3. A felvétel tárolásának helye: A felvételek külön merevlemezre kerülnek mentésre. A 

jelszóval védett rögzítő egység riasztóval, és távfelügyelettel ellátott épületben, zárt 

irodában került elhelyezésre.  

4. A felvételek tárolásának időtartama: az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján felhasználás 

hiányában a felvételek a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével törlésre kerülnek. 
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5. A felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések: A felvételek 

közvetlenül nem kapcsolhatók össze az érintettekkel, a felvételek kizárólag a rögzítés 

keltezésével azonosíthatók. A felvételek másoktól elzártan egy zárt láncú rendszer 

háttértárolóján (HDD) kerülnek rögzítésre a 4. pontban megadott lezárt helységben, 

melyhez kizárólag a 8. pontban feltüntetett személyek férhetnek hozzá felhasználónév 

és jelszó megadásával. A felvételekhez más eszközzel vagy berendezéssel hozzáférni, 

illetve a felvételeket saját eszközre lementeni, azt továbbítani nem lehet. Az 

elektronikus rendszer kizárólag a felvételek visszanézését és törlését teszi lehetővé, 

egyéb műveletek végzésére nincs lehetőség, kivéve a mérlegeléskor készült képekkel, 

ami a mérlegjegy mellékletét képezi. A felvételek közvetlenül nem kapcsolhatók össze 

az érintettekkel, a felvételek kizárólag a rögzítés keltezésével azonosíthatók  

6. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az érintettek köre: Adatkezelő a nyilvános 

területeken is megvalósuló kamerás megfigyelés esetén falra kifüggesztett 

tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről a Szvtv. 30. § (2) és 28. § 

(2) bekezdésnek megfelelően. Az adatkezeléshez való hozzájárulás az ügyfelek, 

szállítók, vagy látogatók tekintetében ráutaló magatartással, munkavállalók esetében 

nyilatkozat aláírásával, írásban történik.  Az érintettek: munkavállalók, ügyfelek, 

beszállítók, látogatók, stb. 

6.1. A kezelt adatok köre: Az érintettek arcképe, teste, mozdulatai. 

7. A felvételek megismerésére jogosult személyek köre, az adattovábbítás esetei: 

7.1. A felvételek megismerésére jogosult személyek köre a közvetlen kamerás 

megfigyelés esetén: a felvételeket  

1. Matyó László 

2. Takács Attila 

3. Lovas Tibor 

tekintheti meg. 

7.2.  A felvételek megismerésére jogosult személyek köre rögzített megfigyelés esetén: a 

rögzített felvételeket  

1. Matyó László 

2. Takács Attila 

3. Lovas Tibor 

nézheti vissza. 

 

7.3. Adattovábbítás esetei: Adattovábbítás nem történik.  
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8. A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok: A felvételeket kizárólag a 8. pontban 

felsorolt személyek nézhetik vissza és kizárólag abban az esetben, ha a megszokottól 

jelentősen eltérő (extrém) esemény, bűncselekmény, szabálysértés, a munkáltatóra 

vagy a munkavállalóra vonatkozó szabálysértés vagy itt meg nem nevezett 

jogszabályba, illetve szerződéssel megállapított szabályba ütköző 

cselekmény/mulasztás vagy baleset (üzemi baleset) történik vagy annak alapos 

gyanúja merül fel.  

9. Az érintettek jogai, gyakorlásuk módja: Az érintett tájékoztatást kérhet az 

adatkezelőtől a rögzített felvételek kezeléséről, tárolásáról és a felvételeket érintő 

egyéb körülményekről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint 

kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy 

zárolását, korlátozását. Az érintett kérését az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken 

vagy személyesen teheti meg az adatkezelő képviselőjénél.  

Jogérvényesítés:  

9.1. Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 
ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

9.2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen az érintett panasszal élhet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

9.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 11.1. pontban meghatározott 
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 
per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Dátum 

Cégszerű aláírás  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Munkavállalói nyilatkozat 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy 
példányát átvettem. 

 

 

Dátum          

munkavállaló 


