ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL
1. BEVEZETÉS, AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
A KFKI Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-161645, székhely: 1121
Budapest, Konkoly -Thege Miklós út 29-33., képviseli: Bosnyák Edit ügyvezető, e-mail cím:
uzemelteto@kfkipark.hu)– a továbbiakban: Társaság – a székhelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben, a Konkoly-Thege Miklós út 29-33. szám alatti székhelyén („KFKI telephely”, Campus)
területén az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem
céljából
elektronikus
megfigyelőrendszert
(továbbiakban:
elektronikus
megfigyelőrendszer,
kamerarendszer, térfigyelőrendszer) üzemeltet.
Az elektronikus megfigyelőrendszer képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az
érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Jelen tájékoztató a kamerarendszer alkalmazásával kapcsolatban kiterjed:
- az adatkezelés jogalapjára;
- az egyes kamerák elhelyezésére és a vonatkozásukban fennálló adatkezelési célra;
- a kamerák által megfigyelt területre, tárgyra;
- a megfigyelés jellegére (közvetlen, vagy rögzített megfigyelést végez);
- a képfelvételek tárolási, visszanézési, továbbítási és törlési szabályaira;
- a kamerarendszert üzemeltető, valamint az adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezésére;
- a felvételek tárolásának helyére és időtartamára;
- a tárolással kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekre;
- az adatok megismerésére jogosult személyek körére, valamint
- az érintettetek jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.
A Társaság a térfigyelőrendszer tekintetében üzemeltetői és adatkezelői státusszal rendelkezik,
adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA
Az adatkezelés célja
- az atomenergia biztonságos alkalmazása,
- a telephely védelme, a radioaktív és veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése,
következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése,
- a magánterület védelme,
- vagyonvédelmi cél,
- a jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, továbbá
- a szerződéses partnerek, a munkavállalók, a telephelyre belépők életének és testi épségének
védelme.
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése a hatályos jogi szabályozások alapján, az előírt
követelményeknek megfelelően történik, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) és a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vonatkozó rendelkezéseire.
A kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés vonatkozásában a Társaság és a hozzá hasonló
adatkezelők tekintetében Magyarországon irányadó jogszabály a Rendeleten kívül a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény (a
továbbiakban: Szvtv.) 30.§ (2) alapján az adatkezelő (...) elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen,
illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten
hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó
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természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén a 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 31.§ (8) bekezdése értelmében a jogszabályban
meghatározott nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok, radioaktív anyagot előállító
berendezések, továbbá radioaktív hulladék feldolgozására, átmeneti tárolására vagy végleges elhelyezésére
szolgáló létesítmények őrzését az engedélyes fegyveres biztonsági őrséggel biztosítja.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény szerint fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása
szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítményt, szállítmányt, ha a védelemre a Magyar
Honvédség, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerve, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabállyal
nem kötelezettek, de az őrzés a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt. Így
különösen:
- az állam biztonsága, illetve a honvédelem szempontjából fontos létesítményt;
- olyan robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérgező, valamint az egészségre vagy a környezetre veszélyes
anyag felhasználásával, gyártásával, tárolásával, forgalmazásával, szállításával összefüggő tevékenységet,
amely katasztrófát okozhat, továbbá a jogszabályban meghatározott nukleáris és más radioaktív anyagot,
nukleáris létesítményt.
A fegyveres biztonsági őr elektronikus megfigyelőrendszer működtetése útján képfelvételt a fegyveres
biztonsági őrzésből adódó kötelezettségei teljesítése, így a létesítmény telephelyének védelme, a radioaktív
és veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása,
kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények
megelőzése céljából az Info tv. szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett készíthet, illetve kezelhet.
A fegyveres biztonsági őr elektronikus megfigyelőrendszert a védett létesítmény területe és annak
környezete megfigyelésére alkalmazhat.
A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a
hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.
Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és
ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX.19.) Korm.rendelet 2. számú mellékletének 6. pontja szerint a
B-szintű fizikai védelem esetében a video megfigyelő rendszer elemei:
- digitális (IP-alapú) képérzékelők (kamerák),
- sodrott érpár és optikai képátviteli eszközök, továbbá
- plazma és LCD képmegjelenítők (monitorok).
A rendelet alapján a B-szintű fizikai védelem esetében a megfigyelőrendszernek a fentiekben felsorolt
minimálisan szükséges elemeit ki lehet egészíteni a következőkkel:
- digitális (IP-alapú) képrögzítők, és
- infra reflektorok.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó
természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer
alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
Az adatkezelés jogalapjaként a telephelyre belépők vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés azonosítható. A Társaság speciális jellegére, helyzetére,
rendeltetésére figyelemmel megfelelő jogalap lehet a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a jogi
kötelezettség teljesítése is.
A vonatkozó szabályozás szerint az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő
alkalmazásáról jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek
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tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ha több kamera van a
Társaságnál, kameránként kell tájékoztatni az érintetteket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényére, valamint a rendszer által rögzített,
személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljára, az adatkezelés jogalapjára, a
felvétel tárolásának helyére, a tárolás időtartamára, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyére, az
adatok megismerésére jogosult személyek körére, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére.
Munkavállalók esetén az adatkezelés jogcíme: a munkáltató jogos érdeke.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az
emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy
például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a
munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
Munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon a munkahely teljes területe megfigyelhető.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel megtekintésére jogosult): a jogsértések
feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője,
továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.
A munkavállalók vonatkozásában az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerint a Társaság jogos érdeke azonosítható.
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről
tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet a Társaság. elvégezte.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye: a Társaság, mint munkáltató jogos érdeke nem jelent aránytalan
korlátozást a munkavállalók személyes adatainak védelméhez fűződő jogára, mert:
- a Társaságnak lényeges érdeke fűződik a kamerarendszer üzemeltetéséhez, melynek célját jogszabály
(az Szvtv.) támogatja,
- a kamerarendszer működtetése a munkavállalók érdekeit is szolgálja,
- a kamerarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó tájékoztatások, adatkezelési és adatbiztonsági
intézkedések jelentősen csökkentik a munkavállalók érdeksérelmét,
- a munkavállalók esetében az adatkezeléshez való hozzájárulás, mint jogalap a hatályos adatvédelmi
gyakorlat értelmében nem jelent alternatívát.
3. A KEZELT ADATOK KÖRE
A telephelyre belépők és a Társaság munkavállalóinak képmása. Az elektronikus megfigyelőrendszer útján
rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók
és következtetés vonható le rájuk nézve.
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A fegyveres biztonsági őr elektronikus megfigyelőrendszert a védett létesítmény területe és annak
környezete megfigyelésére alkalmazhat. A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában (az alábbiakban
ismertetett kivétellel) meg kell semmisíteni, illetve törölni kell a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével.
A rögzített képfelvétel, vagy az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett
bűncselekmény, szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során,
körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő
vizsgálata céljából, valamint az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a rögzített képfelvétel, vagy abban szereplő személyes adatának
rögzítése érinti, 60 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a rögzített
képfelvételt, vagy abban szereplő személyes adatot kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A
bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a büntetőeljárás során eljáró előkészítő eljárást folytató szerv, a
szabálysértési hatóság a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság 60
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napon belül kezdeményezheti, hogy a rögzített képfelvételt, vagy abban szereplő személyes adatot kezelője
ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
A rögzített képfelvételt – a jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási,
valamint nemzetbiztonsági célból – a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a büntetőeljárás során
eljáró előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság a nemzetbiztonsági szolgálatok,
nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, jogainak gyakorlása érdekében az érintett, valamint a
jogszabály alapján eljárás kezdeményezésére irányuló jogának gyakorlása érdekében harmadik személy
részére lehet átadni. Ha a rögzített képfelvétel 60 napon belül vagy a fentiek szerinti esetben – ha a 60 nap
már eltelt – a megkereséstől számított harminc napon belül felhasználására sor kerül, akkor a határidő
lejártát követően a rögzített képfelvételt haladéktalanul meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
5. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE
A telephely területén található kamerák tulajdonosaik szerint három csoportba sorolhatók:
- KFKI Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
- Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont,
- IZOTÓP Intézet Kft.
A Társaság kizárólag a fenti kamerahasználatáért, jelen Tájékoztatóban megjelölt körben tartozik
adatkezelői felelősséggel. Az egyes épületek esetlegesen belülről történő kamerával történő felszerelésére
nincs ráhatása, sem információja, azok tekintetében nem minősül sem adatkezelőnek, sem
adatfeldolgozónak.
A monitorok a fegyveres biztonsági őrség ügyeleti helyiségében vannak elhelyezve, minden, a telephelyen
bekötött kamera képe oda fut be. A fegyveres biztonsági őrség épülete szigorúan védett, oda az őrség
ügyeletes tagjait kivéve csak engedéllyel lehet belépni, engedélyt kizárólag az őrségparancsnok adhat. Az
ügyeletes szoba 0-24 órától mágneszáras páncélajtóval ellátott helyiség, kinyitni a belül lévő őr tudja, ha
azonosította magát az, aki be akar menni.
Az őrség épülete 3 kamerával rendelkezik, ebből kettő ki van iktatva, csak a főbejárat kamerája van
használatban, ez nem rögzít, kizárólag arra alkalmas, hogy a bemenni kívánó személyt azonosítsa,
felismerje, és az ügyeletes szobában lévő gombbal kinyissák az ajtót, amennyiben az érintett személy
belépésre jogosult.
A Társaság tulajdonában 10 db kamera van. A kameraképek egy driverre futnak be, mely 30 napnyi
anyagot tud tárolni, majd automatikusan, de maximum 60 naponta felülírja magát. A driver szintén az
ügyeletes szobában található. Ez jelszóval ellátott, melyhez kizárólag az őrségparancsnok férhet hozzá.
Az MTE EK és az IZOTÓP Intézet Kft. tulajdonában lévő kamerák képe is az őrség épületében látható,
mely alapján az őrség intézkedni köteles. Egyéb jogosultság azonban ezekkel összefüggésben nem illeti
meg a Társaságot. A kameraképek egy, a fentitől teljesen elkülönülő, külön driverre kerülnek mentésre. A
rendszert az MTE EK biztonság technikusa kezeli.
6. AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE
A Társaság a személyes adatot kizárólag jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében
kezeli a vonatkozó jogszabályok, valamint a Rendelet szerinti adatkezelési alapelvek szerint. A célhoz
kötöttség, a szükségesség és arányosság elveinek megtartása érdekében az érintettek adatait nem kezeli
tovább azt követően, hogy a célhoz kötöttség megszűnt. Az adatkezelési cél megszűnését követően azokat
megsemmisít, illetve töröl minden rendelkezésre álló adatot, feltéve, hogy azt a törvény nem zárja ki.
A kamerák felvételei a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése,
továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerülhetnek hatósági vagy bírósági eljárás keretében
felhasználásra.
Rejtett kamerás megfigyelés, hangfelvétel rögzítése, egyéb biometrikus adatkezelés nem történik.
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A rendszámfelismerő kamera csak rendszámot azonosít, azt felküldi a beléptető rendszer szerverére, s ott
kerül sor az adott személlyel történő összekapcsolásra.
A célhoz kötöttség adatvédelmi alapelve az adatkezelés mellett az egyes kamerák látószögével kapcsolatban
is érvényesül. Ennek megfelelően a kamera látószöge a céljával mindenkor összhangban álló területre
irányul.
A Társaság a térfigyelőrendszert kizárólag a magánterület részén lévő épületrészek, helyiségek és területek,
illetve az ott történt események megfigyelésére alkalmazza. Az elektronikus megfigyelőrendszer nem
üzemel olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben,
próbafülkében, mosdóban, illemhelyen.
7. ADATKEZELÉSI JOGOSULTSÁGOK
A Társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő-, és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag a
jogsértések bizonyítása, és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal
rendelkező személyek.
A felvételek kezelésére csak szűk személyi kör rendelkezik jogosultsággal.
A képfelvételek rögzítése során létrejövő személyes adatok kezelésével megbízott személyek és kijelölt
munkakörök:
- a KFKI Üzemeltető Kft. esetén a fegyveres biztonsági őrség parancsnoka,
- MTA EK esetén a biztonság technikus
- Izotóp Intézet Kft. esetén az MTA EK biztonság technikusa.
A felvétel megismerésére jogosult továbbá hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő felhasználás
esetén a Társaság képviseletében eljáró ügyvéd/ügyvédi iroda.
Bűncselekmény elkövetése esetén a felvételek visszanézését lehetőség szerint az ügyvezető és fegyveres
biztonsági őrség parancsoka együttesen végzi.
A rögzített felvételekbe történő betekintések, az azt végző személy neve, az adatok megismerésének oka és
ideje mindenkor jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
A képfelvételek, illetve az általuk rögzített egyéb személyes adatok továbbítására - kizárólag jogellenes
magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel, folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató
hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített releváns
információt tartalmazó felvételek tartozhatnak.
8. ADATBIZTONSÁG
A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely garantálja az érintett adatok biztonságát. Biztosítja és folyamatosan felügyeli,
hogy az elektronikusan kezelt adatállományokhoz történő hozzáférés kizárólag jogosultsághoz kötötten
történjen csak meg. A képfelvételek kezelésére csak szűk személyi kör rendelkezik jogosultsággal.
A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat illetéktelen személyektől megvédi, így megakadályozza
a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok
tekintetében a véletlen megsemmisülést és sérülést. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A rögzítő egységek úgy kerülnek elhelyezésre, hogy azokhoz jogosulatlan személy könnyen ne férhessen
hozzá.
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A megfigyelésre és a tárolt képfelvételek visszanézésére kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése
érdekében kerülhet sor.
A tárolt felvételekhez történő hozzáférés csak dokumentált módon (jegyzőkönyv készítése mellett)
történhet.
9. ÉRINTETT JOGAI
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai
a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az
adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz
fordulás joga.
Az érintettek Rendelet szerint érvényesíthető jogait, a joggyakorlás módját a Társaság Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzata rögzíti részletesen, mely ezen a honlapon érhető el: https://www.kfki.hu/kfkiuzemelteto-kft. A jelen tájékoztató az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket rögzíti.
Hozzáférési jog
Az érintettnek lehetősége van a felvételt megtekinteni, továbbá arról másolatot kérhet.
Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog nem érvényesíthető – fogalmilag kizárt – a rögzített kamerafelvételek
vonatkozásában.
Törléshez való jog
A Társaság nem köteles a felvétel törlésére irányuló kérelmet az adatkezelés időtartamán belül teljesíteni.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az az érintett, akinek jogai gyakorlása érdekében szüksége van a felvételre, kérelmezheti, hogy az Társaság.
a felvételt ne törölje. A kérelem teljesítéséhez a jogos érdek igazolása szükséges. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
A joggyakorlás módja
Az adatkezelő Társaság felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint
egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az e-mail címre, vagy Adatkezelő más
elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.
Alapesetben az érintett erre irányuló kérelmére a Társaság köteles az érintett kérelemének benyújtásától
számított 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást a kérelem
nyomán hozott intézkedésekről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A
tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel az intézkedés elmaradásának okait.
Jogorvoslat
Jogainak megsértése esetén az érintett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti
Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóságnál (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu) panasszal élhet, továbbá bírósághoz fordulhat. A
per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Abban az esetben,
ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
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10. TÁJÉKOZTATÁS
A Társaság a telephelyen megjelenni kívánó személyek tájékoztatásának elősegítése érdekében jól látható
helyen, jól olvasható figyelemfelhívó jelzést, illetve ismertetést helyez el arról a tényről, hogy az adott
területen kamerarendszert működtet.
A telephelyre területére belépő személyek a jól látható helyen kifüggesztett figyelemfelhívó jelzés
(,,KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET") mellett, jelen tájékoztatóból értesülhetnek a
személyes adataik (képfelvételek) kezelését érintő legfontosabb tartalmakról.
11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYBALÉPÉSE, KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSA
A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.
Az adatkezelő Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat
megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - a módosítás
közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. A tájékoztató mindenkori tartalma az hatályos jogi
szabályozásokkal összhangban frissítésre kerül.
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MELLÉKLET:
KAMERÁK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
KAMERA HELYE

1.

MEGFIGYELT
TERÜLET,
BERENDEZÉS

Főporta épület főbejárat főbejárat
jobb fenn
közvetlen
környezete

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

MEGFIGYELÉS
MÓDJA
és RÖGZÍTETT

MEGFIGYELÉS
CÉLJA

Telephelyre
belépő/távozó
rögzített, távolsági személyforgalom
megfigyelést végző, megfigyelése,
fix optikás
hatósági biztonsági
elvárások teljesítése.
Főporta épület főbejárat főbejárat
és RÖGZÍTETT
Telephelyre
bal fenn
közvetlen környezet
belépő/távozó
személyforgalom
megfigyelése,
hatósági biztonsági
elvárások teljesítése.
Recepciós háta mögött recepciós pult és RÖGZÍTETT
Telephely
jobbra fenn
közvetlen
biztonságának
környezete
biztosítása. Belépő
személyforgalom
megfigyelése.
Főporta kilépő oldal gépjárműforgalom
RÖGZÍTETT
járdai oszlopon
Felső porta mennyezet
bejárat és közvetlen RÖGZÍTETT
környezet
Őrség épület 1.
főbejárat
KÖZVETLEN (ami Az őrség épületébe
nem rögzít felvételt) belépni
kívánó
személy
beazonosítása.
Őrség épület 2.
nem működik
Őrség épület 3.
nem működik
Rendszámfelismerő
áthaladó gépjármű RÖGZÍTETT
Telephelyre
kamera
kilépő
oldal rendszáma
belépő/távozó
(„kutyaól” őrhely felett)
személyforgalom
megfigyelése,
hatósági biztonsági
elvárások
teljesítése.*****
Rendszámfelismerő
áthaladó gépjármű RÖGZÍTETT
Telephelyre
kamera belépő oldal
rendszáma
belépő/távozó
(támfal)
személyforgalom
megfigyelése,
hatósági biztonsági
elvárások
teljesítése.*****

Budapest, 2018. május 25.
KFKI Üzemeltető Kft.
képviseli:
Bosnyák Edit ügyvezető
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