
Kamerafelvételekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

Az Esszencia Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6090 

Kunszentmiklós, Sétáló utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-131823, adószám: 26373832-2-

03, postai cím: 6090 Kunszentmiklós, Bankós K. utca 3.), mint adatkezelő (a továbbiakban: 

„Adatkezelő”) 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotörvény), és a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) szerint az alábbi adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást 

adja az érintett természetes személy (a továbbiakban: „Érintett”) részére.  

Az Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: kamerarendszert) 

üzemeltet meghatározott területeken, amelyek kizárólag a saját tulajdonában állnak. A 

kamerarendszerre vonatkozóan Adatkezelő a kamerarendszerre vonatkozó figyelemfelhívó 

jelzést, ismertetést helyezett el az érintett területeken jól látható helyen, jól olvashatóan, az 

Érintettek tájékoztatását megfelelően megvalósítva. 

Az Adatkezelő kamerarendszert kizárólag magánterületén, illetve a magánterületének a 

közönség számára nyilvános részén alkalmaz, ha ehhez a természetes személy kifejezetten 

hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás 

különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára 

nyilvános részén a megfelelően elhelyezett tájékoztató ismeretében a területre bemegy. 

Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az 

emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, 

stb. 

Kamera 

megnevezése 

Kamera pontos címe, 

elhelyezkedése 

Kamera látószöge milyen területre, 

berendezésre irányul 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



 

1. Az adatkezelés jogalapja és célja 

A kamerafelvételek rögzítésére jogalapot a személy és vagyonvédelemről szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) ad. Ennek alapján az adatkezelés jogalapja: 

- az Érintett hozzájárulása ráutaló magatartás tanúsításával (30. § (2) bekezdés) 

- emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az 

üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelmi érdek (31. 

§ (1) bekezdés)  

- Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

 

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő biztosítsa az általa végzett szolgáltatás biztonságát, 

vagyonvédelmi érdekeit érvényesítse. 

 

2. A felvételek tárolásának helye  

A kamerafelvételek tárolására az Adatkezelő székhelyén kerül sor a mindenkor hatályos 

adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezésekkel összhangban. 

 

3. A felvételek megőrzésének ideje 

Adatkezelő a kamerafelvételeket a Szvtv. 31. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a 

rögzítéstől számított 3 munkanapig tárolja. 

Abban az esetben, ha a felvételek gyűjtésére: 

a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, 

b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. 

vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás 

megelőzése, 

c)  legalább jelentős értékű (5.000.001 Ft.-tól) pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos 

tárolása, kezelése, szállítása, 

d)   a veszélyes anyagok őrzése 

érdekében kerül sor, az Adatkezelő 30 napig tárolja a felvételeket. (Szvtv. 31 § (3) bekezdés) 

 

 



4. A felvételek megismerésére jogosultak köre 

A felvételekbe betekinteni csak az Adatkezelő azon tagjai és munkavállalói jogosultak, akiknek 

feladataik és munkakörük ellátásához ez szükséges. 

A felvételekbe való betekintést minden esetben jegyzőkönyvben rögzíti az Adatkezelő. A 

jegyzőkönyvben meghatározásra kerül a betekintés oka, célja, helye, ideje, valamint a betekintő 

személy és az adathordozó megnevezése, amelyen a felvételeket tárolják. 

A jegyzőkönyv a felvételekkel egy helyen, az Adatkezelő székhelyén kerül tárolásra.  

 

5. Érintett jogai 

Hozzáférés 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy az Érintett 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az 

érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel az Adatkezelő a személyes 

adatokat közölte, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az Érintett 

jogairól, valamint a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról. Az Adatkezelő a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 

azonban 25 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást az Érintettnek, 

az általa kért formában.   

Adatok törlése, illetve zárolása 

Az Érintett bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, 

amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges a 

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Tiltakozás 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.  

A Szvtv. 31 § (6) bekezdése alapján a felvételek megőrzése 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét kamerafelvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 

három munkanapon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az 

adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság 

megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más 

személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi az Adatkezelő. 

Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés 



mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kamerafelvételt meg kell semmisíteni, illetve 

törölni kell. 

 

6. Jogorvoslatok 

 

Abban a nem várt esetben, ha az Érintett személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére 

kerülne sor, az Érintett jogosult: 

a) panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, 

www.naih.hu ) 

vagy 

b) keresettel a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) és az 

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotörvény) szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz 

fordulni.  

 

Érintett, amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem 

vagyoni kárt szenvedett el, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítést kérhet. A 

kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti az 

Érintett. 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében 

való gyakorlásával, valamint kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan 

nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet Magyarország 

jogszabályainak megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a 

közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik 

vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik. 

 

 

Kunszentmiklós, 2018. május 25. 
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