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Cégünk az adatkezelés során jogszerűen jár el, mivel betartja az Infotv. 4. § (1) - (2), valamint az EU 2016/679es rendeletben foglalat alapvető rendelkezéseket, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve.
Cégünk a kamerák felszerelését megelőzően kiemelten vette figyelembe a következő jogszabályok
rendelkezéseit:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.),
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény (a továbbiakban: Mt.),
- az Európai Unió - 2018. május 25-től alkalmazandó - új általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban:
GDPR), továbbá
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Szvtv.) mint mögöttes jogszabály.
A magánvagyon védelmére telepített biztonsági kamerákra vonatkozó részletszabályokat az Szvtv. tartalmazza.
Az Szvtv. négy esetben teszi lehetővé az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazását: a) az emberi élet, testi
épség, személyi szabadság védelme, b) a veszélyes anyagok őrzése, c) az üzleti, fizetési, bank-és értékpapírok
védelme, d) vagyonvédelem. A fenti esetekben is rögzíti, hogy a kamerás megfigyelés csak az elengedhetetlenül
szükséges mértékű lehet, és nem járhat mások információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával.
Cégünk kamerával történő adatkezelése megfelel a célhoz kötöttség elvének, illetve az érdekmérlegelés tesztje
is megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Kameráink kizárólag saját tulajdont
vagy használatban lévő területet figyelnek meg.

A rögzített felvételek legfeljebb 3 munkanapig kerülnek tárolásra az elhelyezett kamerák, jelentős értéket
képviselő technikai berendezések, alap- segéd-, valamint készáruk tárolására és szállításának útvonalául
szolgáló területeken felszerelt kamerák által rögzített képfelvételeket a cég a Vagyonvédelmi törvény 31. § (3)
c) pontja alapján legfeljebb 30 napig megőrzi.
A hosszabb megőrzési időt az indokolja, hogy a hivatkozott felvételek egyrészt a jelentős értéket meghaladó
pénzösszeg tárolása és szállítása, másrészt pedig a jelentős értéket meghaladó, egyedi, pótolhatatlan és
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nélkülözhetetlen technikai berendezések és anyagok tárolásának, szállításának területén készülnek. A rögzített
felvételeket cégünk harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi
hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve
munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása
alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elrendeli. Külsős látogató cégünk területére való
belépéssel hozzájárulását adja a kamerafelvétel készítéséhez, mivel az akkor készült felvétel nem hosszan tartó,
folyamatos megfigyelésnek minősül. Dolgozóink a jogszabályok által szabályozott módon írásos
hozzájárulásukat adták megfigyelésükhöz.
Így cégünknél a kamerás adatkezelés GDPR szerinti jogalapja a 6. cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás,
valamint az f) pont szerinti jogos érdek érvényesítése.
A munkavállalóknak kiadott a kamerarendszerről szóló tájékoztatóban pontosan megjelölésre került, hogy
cégünk a kezelésében lévő ingatlanok melyik helyiségeiben, illetve kültéren mely rálátással alkalmaz
kamerarendszert.
Adatkezelő kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzéseket is elhelyezett arról, hogy melyik
helyiségekben alkalmaz kamerarendszert.
Cégünk elsősorban vagyonvédelem, munkavédelem, az emberi élet, testi épség, veszélyes anyagok, veszélyes
gépek megfigyelése céljából alkalmazza a kamerarendszert. Olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag
egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló
viselkedésének befolyásolása.
Cégünk nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen
vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló
a munkaközi szünetét tölti.
Ha a munkavállalókon kívül egyéb személyek is a megfigyelt területre lépnek, akkor ők az Infotv. és az EU
2016/679-es rendelete szerint külön tájékoztatást kapnak. Az ügyfelek, vendégek a munkáltató területére
való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz,
hogy róluk felvétel készüljön. A kamera rendszer létéről és működéséről cégünk kötelezettségének megfelelve
figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen kamerarendszert alkalmaznak.
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