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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL, A PARKOLÁSSAL ÉS A BELÉPTETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

 
BAUMIT Kft. 

 
Hatályos: 2020. 08. 25. napjától 

 
 
A Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.; Cg.: 11-09-012709; adószám: 10442155-2-11; 
a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 
előírásai, továbbá a munkavállalók tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. § (2) bekezdése alapján ezúton 
tájékoztatja a vele munkaviszonyban álló munkavállalóit, valamint az Adatkezelő székhelyére és telephelyeire belépő személyeket az Adatkezelő által 
üzemeltetett biztonsági kamera rendszer és az Adatkezelő által alkalmazott biztonsági szolgálat által történő adatkezelésről. 
 
1. Hatály, a tájékoztató módosítása 

 
A jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja az Adatkezelő a Munkavállalókat és a székhelyére, telephelyeire belépő személyeket (a továbbiakban: 
Látogatók) arról, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerrel, továbbá az Adatkezelő által alkalmazott biztonsági szolgálat útján mely 
adataikat, milyen célra, milyen jogalapon, meddig kezeli, a Munkavállalókat és a Látogatókat milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban. 
 
A jelen tájékoztatót az Adatkezelő jogosult bármikor módosítani.  
 
2. Milyen személyes adatokat, meddig kezelünk, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján? 

 
a) Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezeléssel érintettek köre és a kezelt adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama: 
 

Adatkezelési cél Adatkezeléssel érintettek köre Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama 

Kamerás megfigyelőrendszer 
üzemeltetése 

Munkavállalók, Kölcsönzött 
Munkavállalók, Szövetkezeti 
Munkavállalók (együttesen: 
Munkavállalók) és egyéb érintettek, 
akik a kamerával megfigyelt területre 
belépnek (a továbbiakban: 
Látogatók). 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerint az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges (a továbbiakban: Jogos 
érdek). 
 
A jogos érdek bemutatása: 

A kamerafelvétel, a 
felvételen szereplő 
érintett magatartása, és 
az annak alapján az 
érintettekre vonatkozóan 
levont következtetés. A 
biztonsági kamerák nem 
folyamatosan rögzítenek 

A felvételek megőrzési ideje azok 
felhasználásának hiányában az adott felvétel 
készítésétől számított 30 nap.  
 
A megőrzési idő indoka az, hogy ezen 
időtartam elegendő és egyben szükséges is 
ahhoz, hogy: 
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Adatkezelési cél Adatkezeléssel érintettek köre Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama 

Adatkezelőnél őrszolgálat, 
portaszolgálat, biztonsági szolgálat 
működik, valamint kamerás 
megfigyelőrendszer alkalmazásával 
biztosítja a székhelyén, 
telephelyein tartózkodó személyek, 
valamint az épület személy- és 
vagyonbiztonságát, üzleti titok 
védelmét, szellemi tulajdon 
védelmét. Ezen túlmenően az 
Adatkezelő jogos érdeke az 
esetleges bűncselekmények, 
valamint szabálysértések, 
károkozás és az ezekkel kapcsolatos 
jelentős mértékű 
kötelezettségszegés (például: 
vagyon elleni bűncselekmény) 
tényének rögzítése, a későbbi 
jogérvényesítés, az érintettek 
segítése és a felelősség tisztázása 
céljából. 
 
 Az Adatkezelő telephelyein nagy 
értékű árukészlet, gép-és 
járműpark található, továbbá több, 
mint 260 munkavállaló dolgozik, 
ezért a személy- és vagyonvédelem 
kiemelten fontos Adatkezelői 
érdek.  
 
Az üzleti titok és szellemi tulajdon 
védelme mint az Adatkezelő jogos 
érdeke kapcsán az alábbiakat 
fontos kiemelni: az Adatkezelő 
helyiségeinek biztonsági kamerák 
segítségével történő védelme és az 
ott folyó cselekmények nyomon 
követése biztosítja, illetve növeli az 
üzleti titkok és szellemi tulajdon 
védelmét, mely érdek, figyelembe 

felvételt, kizárólag akkor, 
ha mozgást érzékelnek. A 
biztonsági kamerák csak 
képet rögzítenek, hangot 
nem. 
 

a) a megfigyelt területen a kamerás 
megfigyeléssel védett 
vagyontárgyakban bekövetkezett 
esetleges kár, hiány, sérülés az 
Adatkezelő tudomására jusson; 

b) az üzleti titoksértés az Adatkezelő 
tudomására jusson; 

c) a kötelezettségszegés az Adatkezelő 
tudomására jusson; 

d) az esetleges bírósági, más hatósági 
eljárások jogszabálysértés esetén 
megindításra kerülhessenek és a 
megindult eljárásban a felvételek 
bizonyítási eszközként felhasználásra 
kerülhessenek, illetve, hogy a hatósági, 
jogérvényesítési eljárásokat 
hatékonyan támogatni lehessen.  

 
Ennél rövidebb megőrzési idő esetén az 
Adatkezelő hátrányt, kárt szenvedne amiatt, 
hogy túl hamar kellene törölni a felvételeket, 
és a törlésre még azelőtt sor kellene, hogy 
kerüljön, hogy az Adatkezelő a védendő 
jogok, vagyon megsértéséről egyáltalán 
tudomást szerzett volna. A 30 napos 
megőrzési idő szükséges ahhoz is, hogy az 
Adatkezelőnek jogsértés esetén elegendő idő 
álljon a rendelkezésére jogilag megalapozott 
jogérvényesítés iránti irat benyújtására, 
jogérvényesítési eljárás kezdeményezésére. 
Munkajogi és egyéb jogszabályok több 
esetben is keresetindítási határidőt írnak elő, 
amely legrövidebb időtartama 30 nap, 
például munkaügyi jogvita esetén. Ezen 
keresetindítási határidőkhöz is igazodik a 30 
napos megőrzési időtartam és lehetővé teszi 
a jogérvényesítési eljárás hatékony 
megindítását és a felvételek bizonyítékként 
történő benyújtását. Rövidebb határidő 
esetén előfordulhat, hogy a jogérvényesítési 
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Adatkezelési cél Adatkezeléssel érintettek köre Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama 

véve a védendő információkat és 
szellemi tulajdont és 
cselekményeket, arányos az 
adatkezelés által felvetett 
lehetséges kockázatokkal.  
 
Az Adatkezelő érdeke jogszerű, a 
személyes adatok kezelése csak a 
korlátozott és nélkülözhetetlen (az 
iparági általános gyakorlat szerinti, 
az érintett személyek által 
ésszerűen elvárt) információra 
korlátozódik.  
 
Az Adatkezelő jogos érdekével 
kapcsolatos érdekmérlegelési 
tesztet a jelen Adatkezelési 
Tájékoztató melléklete tartalmazza. 
 
 

eljárás megindításakor már nem áll 
rendelkezésre a kamerafelvétel, mivel azt 
törölni kellett. Mindezeken túlmenően a 30 
napos megőrzési idő az érintettek 
jogérvényesítési jogainak gyakorlását is 
elősegíti, hiszen az érintetteknek is 30 napjuk 
áll rendelkezésre arra, hogy kérjék a róluk 
készült felvételek nem-törlését, megőrzését, 
kiadását, míg ennél rövidebb megőrzési idő 
esetén előfordulhat, hogy az érintett a rövid 
őrzési idő miatt már nem tudta megfelelően 
gyakorolni adatvédelmi jogait.  
 
Az Adatkezelő a fenti indokok alapján ezért 
úgy ítéli meg, hogy a 30 napos megőrzési 
időtartam elegendő, szükséges, arányos és a 
kamerás megfigyelés céljaihoz megfelelően 
igazodik és mind az Adatkezelő, mind a 
jogérvényesítési eljárásban közreműködő 
hatóságok, mind pedig az érintettek jogait és 
jogos érdekeit is megfelelően szolgálja. 
 
Az érintett felvétel felhasználása esetén a 
felvételt a felhasználás által érintett eljárás 
jogerős befejezéséig őrzi meg az Adatkezelő. 
Például lopás esetén a szabálysértési eljárás, 
büntetőeljárás vagy a polgári jogi igény 
érvényesítésével kapcsolatos eljárás jogerős 
befejezéséig. 
 

Parkolás biztosítása az 
Adatkezelő telephelyein 

Látogatók A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerint az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges (a továbbiakban: Jogos 
érdek). 
 
A jogos érdek bemutatása: 
Adatkezelő jogos érdeke, hogy 
telephelyein a parkolás rendjét 

Vendég parkolókártyán 
szereplő adatok: név, 
cégnév, rendszám 

A Vendég parkolókártyán szereplő adatokat 
az Adatkezelő máshol nem rögzíti, a 
parkolókártyát az Adatkezelő távozáskor nem 
kéri vissza. Az adatkezelés időtartama 
megegyezik a parkolás időtartamával.  

Munkavállalók Név, munkahely-részleg, 
parkoló száma 

Munkaviszony megszűnéséig. 
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Adatkezelési cél Adatkezeléssel érintettek köre Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama 

biztosítsa. Adatkezelő telephelyein 
veszélyes és nehézgépekkel 
történik munkavégzés, és a 
telephelyeken nagy a teherszállítási 
forgalom, ezért alapvető 
fontosságú, hogy ezen gépekkel 
történő munkavégzést és 
teherszállítást a Látogatók és 
Munkavállalók parkoló autói ne 
akadályozzák, a biztonságos 
munkavégzést ne veszélyeztessék, 
és egyben a saját gépjárművüket és 
saját testi épségüket is megőrizzék 
azáltal, hogy biztonságos helyen 
parkolnak. Az Adatkezelő ezen 
okból vendég és munkavállalói 
parkolókártyákkal tartja nyilván az 
aktuálisan telephelyein parkoló 
gépjárműveket és használóikat, 
annak érdekében, hogy ezen 
Látogatókkal, Munkavállalókkal a 
kapcsolatot fel lehessen venni ott 
tartózkodásuk alatt, ha 
gépjárművük nem megfelelő 
helyen parkol a telephelyen. 

Beléptetés az Adatkezelő 
telephelyein 

Látogatók A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja szerint az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges (a továbbiakban: Jogos 
érdek). 
A jogos érdek bemutatása: 
Adatkezelőnél őrszolgálat, 
portaszolgálat, biztonsági szolgálat 
működik, valamint kamerás 
megfigyelőrendszer alkalmazásával 
biztosítja a székhelyén, 
telephelyein tartózkodó személyek, 
valamint az épület személy- és 
vagyonbiztonságát,  

Név, cégnév, rendszám, 
látogatás oka, 
telephelyen belüli 
látogatás helye, érkezés 
és távozás dátuma és 
időpontja, a látogatóval 
kapcsolatban az 
Adatkezelő által tett 
kérés (például különleges 
bánásmód kérése, stb.)  

Az Adatkezelő 6 hónapig őrzi a 
belépésekkel kapcsolatos adatokat. 
Amennyiben az adatokkal kapcsolatban 
hatósági vagy bírósági eljárás van 
folyamatban, úgy azokat az adott eljárás 
jogerős befejezéséig jogosult kezelni az 
Adatkezelő. 
 
Büntetőeljárás esetén az adatok a 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig, illetve 
a büntethetőség elévüléséig kezelhetők (ha 
az Adatkezelő az esetleges 
büntetőeljárással kapcsolatban jogszerűen 
jut az adatokhoz). 

Látogatót fogadó Munkavállaló és a 
Látogatót a rendszerbe beregisztráló 
Munkavállaló 

Név, látogatót fogadó 
munkavállaló értesítési 
telefonszáma 



5 

 

Adatkezelési cél Adatkezeléssel érintettek köre Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama 

Ezen túlmenően az Adatkezelő 
jogos érdeke az esetleges 
bűncselekmények, valamint 
szabálysértések, károkozás és az 
ezekkel kapcsolatos jelentős 
mértékű kötelezettségszegés 
(például: vagyon elleni 
bűncselekmény) tényének 
rögzítése, a későbbi 
jogérvényesítés, az érintettek 
segítése és a felelősség tisztázása 
céljából. 
Az Adatkezelő telephelyein nagy 
értékű árukészlet, gép-és 
járműpark található, továbbá több, 
mint 260 munkavállaló dolgozik, 
ezért a személy- és vagyonvédelem 
kiemelten fontos Adatkezelői 
érdek.  
Az Adatkezelő jogos érdekével 
kapcsolatos érdekmérlegelési 
tesztet a jelen Adatkezelési 
Tájékoztató melléklete tartalmazza. 

 
Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése 
ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos Adatkezelői intézkedések az érintettek alapvető jogainak biztosítása érdekében: 

 
▪ Az Adatkezelő által működtetett kamerarendszer a lehető legkisebb mértékben érinti az érintettek alapvető képmáshoz fűződő jogát, azzal nagy 

felbontású közeli képet készíteni nem lehet, élőben zoomolni nem lehet.  
▪ A kamerás megfigyelőrendszer rendszám felismerésére nem alkalmas. 
▪ A kamerás megfigyelőrendszerrel készíthető felvételek minősége átlagos. 
▪ Az emberi méltóság tiszteletben tartásával mellékhelyiségben, öltözőben, orvosi szobában, a munkavállalók pihenésére, étkezésére szolgáló helyiségben 

kamera nem került elhelyezésre. 



6 

 

▪ A kamerás megfigyelés során arcfelismerő technológiát az Adatkezelő nem alkalmaz. 
▪ A kamerarendszer nem került összekötésre más automatizált biztonsági rendszerekkel. 
▪ A kamerás megfigyelésről az Adatkezelő részletes tájékoztató táblát helyezett el a megfigyelt terület bejáratánál. 
▪ A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett technikai és szervezési intézkedések biztosítják az érintett személyekre esetlegesen gyakorolt bármilyen 

hátrányos hatás megelőzését.  
▪ Az Adatkezelő szigorúan korlátozza az adatokhoz való hozzáférést, illetve a más célra való további felhasználását.  
▪ Nem kerül sor titkos adatgyűjtésre, valamint különösen érzékeny információkat tartalmazó adatgyűjtésre.  
▪ Az adatokat nem használják fel az eredeti céltól eltérően, különös tekintettel profilozásra, automatizált döntéshozatalra, vagy megkülönböztetésre.  

 
A fenti előnyöket figyelembe véve az Adatkezelő érdeke objektíven felülírja az érintettek azon jogát, hogy ne szerepeljenek biztonsági kamerák felvételein. Az 
Adatkezelő nem tud alternatív megoldást felajánlani anélkül, hogy az ne lenne hátrányosabb hatással az Adatkezelő helyiségeinek biztonságára, és nincsenek a 
magánéletre kisebb hatással levő intézkedések a megfelelő biztonság elérésére.  
 

A telepített kamerák helyét és látószögét a jelen tájékoztató mellékletét képező helyszínrajz tartalmazza. 
 
3. Ki kezeli a személyes adatokat, és ki fér hozzá azokhoz? 
 

3.1. Az adatkezelő 
 
A 2. pontban meghatározott munkavállalói adatok adatkezelője az Adatkezelő, amelynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak: 
 
BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím:  H-2511 Dorog, Pf.: 132. 
Cg.:   11-09-012709 
Adószám:  10442155-2-11 
Képviseli:  Illy Gábor ügyvezető 
Honlap:  www.baumit.hu  
Tel.:    +36 33 512 920, +36 33 512 930, +36 33 512 940 
Fax:   +36 33 431 512 
E-mail cím: baumit@baumit.hu 
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Az Adatkezelő részéről a fenti adatokhoz az Adatkezelő meghatározott munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül 
szükséges. Ezen személyi kör az Adatkezelő ügyvezetője, IT részlegének dolgozói és az Adatkezelő vezető állású munkavállalói.  

 
3.2. Adatfeldolgozók 

 
A kamerás megfigyelési adatok kezeléséhez, tárolásához, a portaszolgálati, beléptetési feladatok ellátásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel 
adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a munkavállalói, látogatói adatok feldolgozását: 

 
Adatfeldolgozó neve, 

elérhetőségei 
Végzett adatfeldolgozói tevékenység 

Adatfeldolgozással érintettek 
köre 

Adatfeldolgozással érintett adatok kategóriái 

Securitas Biztonsági 
Szolgáltatások Magyarország 
Kft., 
székhely: 1146 Budapest, 
Hermina út 17., 9. emelet, 
cégjegyzékszám: 01-09-721946, 
adószám: 13167493-2-42, 
képviselő: Bagdi Tamás Ferenc, 
ügyvezető 

Biztonságtechnikai (megfigyelő és behatolás-jelző) 
rendszerek karbantartása, üzemeltetése 

Biztonsági kamerák 
felvételein szereplő személyek 

arckép, kamerafelvétel 

Vagyonvédelem, ellenőr (járőr), biztonságtechnikai 
fejlesztések elvégzése 

▪ Objektumvédelem 
▪ portaszolgálat (ki- és beléptetés, adminisztráció) 
▪ recepció 
▪ technikai rendszerek kezelése (megfigyelő, 

beléptető és behatolás jelző rendszerek) 
▪ tűz-, munka-, balesetvédelmi feladatok 

(jogosultságok ellenőrzése) 

szállítók, látogatók, ügyfelek, 
Baumit Kft. telephelyére 

belépők (együttesen: 
Látogatók) 

Vendég parkolókártyán szereplő adatok: név, 
cégnév, rendszám. 
 
Név, cégnév, rendszám, látogatás oka, 
telephelyen belüli látogatás helye, érkezés és 
távozás dátuma és időpontja, a látogatóval 
kapcsolatban az Adatkezelő által tett kérés 
(például különleges bánásmód kérése, stb.). 

 
3.3. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője 

 
Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, ezért erre nem került sor. 
 
4. Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását? 

 
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 
22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően 
nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.  
 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, 
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.  
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Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. 
 
4.1 Az érintett hozzáférési joga 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  
 

a) az adatkezelés céljai;  
b) az érintett személyes adatok kategóriái;  
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;   
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  
h) automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár.  

 
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 

vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 
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(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további 
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.    

 
4.2 A helyesbítéshez való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 
adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését.  

 
4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;  
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;  
e) a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy  
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 

költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

 
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:  
 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
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d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:   
 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
 
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, 
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 
(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az 

adatkezelést.  
 
4.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség  
 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő 
tájékoztatja e címzettekről.   

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog  
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő 
akadályozná, ha:  

 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  
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b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje 
a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.   

 
(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem 

érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
4.7 A tiltakozáshoz való jog  
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.    

 
(2) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból 
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 
4.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  
 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 
rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 
4.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  
 
(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

 
(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem 

tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.  
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(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.  
 
4.10 A Munkáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való 

jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése 
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.  

 
(2) Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt 

kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.  

 
Az érintettek jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek az alábbi sajátosságai lehetnek: 

 

• A helyesbítéshez való jog az érintetteket elsősorban a rögzítés ideje tekintetében illeti meg (tekintettel arra, hogy a felvételek tartalma értelemszerűen 
nem helyesbíthető). 

• Az érintett hozzáférési, így másolatkérési joga kizárólag olyan formában gyakorolható, amely nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A 
másolat által érintett időszak hossza az érintettet érintő időpont, időtartam, cselekmény vagy esemény ésszerű idejére korlátozódik. 

• Az érintett hozzáférési joga keretében a másolatkérési joga mellett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy pontosan mettől-meddig látható 
a felvételen, milyen cselekvése került rögzítésre, történik-e/történt-e rá vonatkozóan, vagy vele összefüggésben bármilyen esemény azt követően, hogy 
már nem látható a felvételen.  

• Az érintett jogosult az őt érintő felvételekbe történő betekintést kérni. Az Adatkezelő a betekintési jogot a jelen tájékoztatóban megadott címen, 
munkanapokon 9 és 16 óra közötti időpontban biztosítja. Az Adatkezelő a pontos helyiséget a szabad kapacitás függvényében, konkrét esetben, a 
megtekintés előtti ésszerű időn belül adja meg. 

 
5. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát? 
 
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási 
kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni. 
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A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk 
azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 
 
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat 
megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Társaságunk 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat 
tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 
 
Adatbiztonság az IT infrastruktúrában 
- Az IT infrastruktúra adatbiztonságára vonatkozó részletes és minden releváns részletre kiterjedő, adatbiztonsági és információbiztonsági előírásokat is 

tartalmazó belső szabályzatokkal rendelkezünk. 
- A személyes adatokat saját telephelyünkön található szervereinken tároljuk. Szigorú biztonsági eljárásokkal biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek a 

rendszerhez fizikailag ne tudjanak hozzáférni. 
- Az adattárolók zárható, klimatizált helyiségekben kerültek elhelyezésre. 
- Az adatvesztés minimalizálása érdeképen adataink biztonsági mentéséről rendszeresen gondoskodunk. 
- A szerverekhez való hozzáférés a belső informatikai hálózaton csak felhasználói név és jelszóval történő azonosítás után lehetséges. Informatikai 

rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.  
- A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz kötött. 
- Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag 

automatikus vírus- és kártevő szűrés követően lehetséges.   
- A Társaság valamennyi rendszerének, rendszerelemének védelmét a kártékony szoftverekkel szemben folyamatosan biztosítjuk. 
- A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük. 
- Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) 

védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk. 
 
Adatbiztonság a kommunikációban 
- Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében titkosítást használunk. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez 

biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló 
és javító eljárásokat alkalmazunk.  

- Levelezési rendszerünk esetében több lépcsős védelmi rendszer került kialakításra kliens és szerver oldalon egyaránt. A rendszerhez az anoním hozzáférés 
nincs engedélyezve. Csak egyértelműen beazonosított személy számára lehetséges elektronikus üzenet küldése. 

- Elektronikus üzenet fogadása során mail szűrő rendszert használunk és rendszerünk vizsgálja a küldő eredetét, azonosíthatóságát. 
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- Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen behatolás, a módosítás, valamint a beékelődés előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést 
hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról. 

- Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását. 
- Hálózatunkhoz távolról történő csatlakozás esetében többszintű azonosítás szükséges. 
- A telephelyen működő vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás szigorúan szabályozott, csak hitelesítő kulccsal rendelkező, rendszerünkön már korábban 

azonosított eszköz számára lehetséges. 
 
Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során 
- Rendszereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során 

folyamatosan biztosítunk. 
- A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség 

szerint deperszonalizáljuk.  
- Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, szakembereink rendszeresen követik az iparági adatbiztonsági 

ajánlásokat alapelveket, melyek szerint elvégezzük a változáskövetést, és biztosítjuk a megfelelő dokumentálást. 
 
Adatbiztonság iratkezelés során 
- Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott 

jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal 
rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadására vonatkozóan. 

 
Fizikai adatbiztonság 
- A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat 

alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség kamerás és riasztó rendszerrel ellátott.. A telephely 24-ás személyes biztonsági felügyelet alatt áll. 
- A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak 

meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel. 
- Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, 

tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen 
történhet. 
 

6. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk? 
 
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is 
vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.  
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7. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és 
megküldjük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes 
adatai kezeléséről. 

A jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.baumit.hu honlapon, valamint az Adatkezelő székhelyén. 

Dorog, 2020. 08. 25. 

__________________________ 
BAUMIT Kft. 

Mellékletek: 
1. Kamera helyszínrajz Dorog (külső, belső, bánya)
2. Kamera helyszínrajz Alsózsolca (külső, belső)
3. Kamera helyszínrajz Pásztó
4. Kamera helyszínrajz Visonta
5. Érdekmérlegelési tesztek kamerás megfigyelésre, beléptetéssel és parkolással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan



1. számú melléklet: Kamera helyszínrajz Dorog (a., külső, b., belső, c., bánya)



























2. számú melléklet: Kamera helyszínrajz Alsózsolca (külső, belső)









 
3. számú melléklet: Kamera helyszínrajz Pásztó



4. számú melléklet: Kamera helyszínrajz Visonta
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5. számú melléklet

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos érdekmérlegelési teszt 

Érintettek és az adatkezeléssel érintett adatok köre 

Az Adatkezelő kamerás megfigyeléssel érintett munkavállalói és egyéb érintettek.  
Az érintett adatok köre: a kamerafelvétel, a felvételen szereplő érintette magatartása, és az annak alapján az érintettekre vonatkozóan levont következtetés 
(például: bűncselekmény elkövetése). 

Mi az adatkezelés célja? Mi az adatkezelés időtartama? 

Adatkezelés célja: Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése. 

Adatkezelés időtartama: 
A felvételek megőrzési ideje azok felhasználásának hiányában az adott felvétel készítésétől számított 30 nap. 

A megőrzési idő indoka az, hogy ezen időtartam elegendő és egyben szükséges is ahhoz, hogy: 

e) a megfigyelt területen a kamerás megfigyeléssel védett vagyontárgyakban bekövetkezett esetleges kár, hiány, sérülés az Adatkezelő tudomására jusson;
f) az üzleti titoksértés az Adatkezelő tudomására jusson;
g) a kötelezettségszegés az Adatkezelő tudomására jusson;
h) az esetleges bírósági, más hatósági eljárások jogszabálysértés esetén megindításra kerülhessenek és a megindult eljárásban a felvételek bizonyítási

eszközként felhasználásra kerülhessenek, illetve, hogy a hatósági, jogérvényesítési eljárásokat hatékonyan támogatni lehessen.

Ennél rövidebb megőrzési idő esetén az Adatkezelő hátrányt, kárt szenvedne amiatt, hogy túl hamar kellene törölni a felvételeket, és a törlésre még azelőtt sor 
kellene, hogy kerüljön, hogy az Adatkezelő a védendő jogok, vagyon megsértéséről egyáltalán tudomást szerzett volna. A 30 napos megőrzési idő szükséges 
ahhoz is, hogy az Adatkezelőnek jogsértés esetén elegendő idő álljon a rendelkezésére jogilag megalapozott jogérvényesítés iránti irat benyújtására, 
jogérvényesítési eljárás kezdeményezésére. Munkajogi és egyéb jogszabályok több esetben is keresetindítási határidőt írnak elő, amely legrövidebb 
időtartama 30 nap, például munkaügyi jogvita esetén. Ezen keresetindítási határidőkhöz is igazodik a 30 napos megőrzési időtartam és lehetővé teszi a 
jogérvényesítési eljárás hatékony megindítását és a felvételek bizonyítékként történő benyújtását. Rövidebb határidő esetén előfordulhat, hogy a 
jogérvényesítési eljárás megindításakor már nem áll rendelkezésre a kamerafelvétel, mivel azt törölni kellett. Mindezeken túlmenően a 30 napos megőrzési idő 
az érintettek jogérvényesítési jogainak gyakorlását is elősegíti, hiszen az érintetteknek is 30 napjuk áll rendelkezésre arra, hogy kérjék a róluk készült felvételek 
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nem-törlését, megőrzését, kiadását, míg ennél rövidebb megőrzési idő esetén előfordulhat, hogy az érintett a rövid őrzési idő miatt már nem tudta 
megfelelően gyakorolni adatvédelmi jogait.  

Az Adatkezelő a fenti indokok alapján ezért úgy ítéli meg, hogy a 30 napos megőrzési időtartam elegendő, szükséges, arányos és a kamerás megfigyelés 
céljaihoz megfelelően igazodik és mind az Adatkezelő, mind a jogérvényesítési eljárásban közreműködő hatóságok, mind pedig az érintettek jogait és jogos 
érdekeit is megfelelően szolgálja. 

Az érintett felvétel felhasználása esetén a felvételt a felhasználás által érintett eljárás jogerős befejezéséig őrzi meg az Adatkezelő. Például lopás esetén a 
szabálysértési eljárás, büntetőeljárás vagy a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás jogerős befejezéséig. 

Mik az érintettek érdekei az adatkezelés vonatkozásában? 

Az érintettek személyiségi jogának, így különösen képmáshoz fűződő jogának tiszteletben tartása, amely a kamerarendszer alkalmazásának megtervezésekor – 
még annak telepítése előtt – a lehető legmesszemenőbb mértékig figyelembevételre került. 

Mi az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés vonatkozásában? 

Az Adatkezelő jogos érdekének tekintendő: 
- az érintett helyiségekben lévő, az Adatkezelő tulajdonát képező eszközök, vagyontárgyak védelme;
- az üzleti titok védelme
- szellemi tulajdon védelme
- a fentiekhez kapcsolódóan az esetleges bűncselekmények, szabálysértések, károkozás és kapcsolódó kötelezettségszegés megtörténtének rögzítése, az

esetleges jogérvényesítés támogatása és a felelősségi körök tisztázása, továbbá az érintettek segítése.
- 

Miért korlátozza arányosan az Adatkezelő jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat? 

- a felvételek elkészítése a munkavállalók munkaideje beosztásának, a munka intenzitásának és minőségének ellenőrzése és serkentése célját
közvetetten sem szolgálja;

- a kamerarendszer kizárólag az Adatkezelő magánterületén kerül alkalmazásra, közterületi felvételek annak segítségével nem készülnek;
- az Adatkezelő ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járnak az emberi méltóság megsértésével, így különösen a

kamerarendszer alkalmazására nem kerül sor olyan helyeken, ahol az az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely, pihenőhelyiség, étkező, stb.);
- a kamerarendszer kizárólag olyan, a jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletében feltüntetett látószögben/területen kerül alkalmazásra, ahol és

amilyen mértékben elengedhetetlenül szükséges a fenti adatkezelési célok megvalósítása érdekében;
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- a felvételeket kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb írt személyek jogosultak megismerni az Adatkezelő szervezetén belül; 
- a kamerarendszert működtető, valamint ahhoz hozzáféréssel rendelkező valamennyi személy megfelelő, az adatvédelemi és adatbiztonsági 

rendelkezésekre is kiterjedő képzésben részül; 
- az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb írt adatbiztonsági intézkedésekkel védi az érintettek személyiségi jogait, továbbá az Adatkezelési 

Tájékoztató útján ismerteti meg az érintetteket az alkalmazott technikai intézkedésekkel; 
- a kötelezettségszegést tanúsító felvételeket az Adatkezelő kizárólag abban az esetben jogosult felhasználni a kötelezettségszegés kivizsgálásával, 

illetőleg a kapcsolódó bírósági vagy más hatósági eljárásokkal kapcsolatban, amennyiben a kötelezettségszegés egyéb személyes adatokat kevésbé 
érintő módon (például: írásbeli dokumentum, tanúvallomás) nem bizonyítható, az az Adatkezelő követelésének érvényesítéséhez vagy jogi eljárásban 
történő sikeres védekezéséhez feltétlenül szükséges, és e tekintetben az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival 
szemben; 

- a bűncselekményt, szabálysértést vagy károkozást tanúsító felvételek ugyancsak abban az esetben kerülhetnek felhasználásra, amennyiben az az 
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez feltétlenül szükséges, és az Adatkezelő vagy a harmadik fél kapcsolódó jogos indokai 
felülírják az érintett jogos indokait, vagy amennyiben az Adatkezelőt a felhasználásra jogszabályi rendelkezés kötelezi; 

- a felvételekbe történő betekintés tényét, vagy arról harmadik félnek történő bármely másolat kiadását az Adatkezelő valamennyi esetben írásban 
dokumentálja. 

 

Feltétlenül szükséges-e kamerarendszer alkalmazása? Nem állnak-e rendelkezésre olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok 
kezelése nélkül / kevesebb személyes adat kezelésével / személyes adatok egyéb módon történő kezelésével megvalósítható a tervezett cél?  
 
Az érintettek személyes adatait kevésbé érintő, az adatkezelési célok elérését megközelítő eredményességgel biztosító adatkezelési megoldás nem áll 
rendelkezésre. 
 
Tekintettel pedig arra, hogy a vagyonvédelmi és titokvédelmi célok, illetve ahhoz kapcsolódóan az esetleges bűncselekmények, szabálysértések, továbbá a 
károkozás és az ezekkel kapcsolatos kötelezettségszegések megtörténtének rögzítése a későbbi jogérvényesítés, az érintettek segítése és a felelősség 
tisztázása céljából olyan kiemelt érdeket élvez, amely más rendelkezésre álló technikai eszközzel nem biztosítható, így kamerarendszer alkalmazása szükséges, 
és nem mellőzhető. 
 

Milyen biztosítékokat alkalmaz az Adatkezelő annak biztosítására, hogy az érintettek magánszféráját csak a legszükségesebb mértékben érintse a kamerás 
megfigyelés? 
 

- az Adatkezelő által működtetett kamerarendszer a lehető legkisebb mértékben érinti az érintettek alapvető képmáshoz fűződő jogát, azzal nagy 
felbontású közeli képet készíteni nem lehet, élőben zoomolni nem lehet; 

- a felvételeket csak 30 napig tárolja az Adatkezelő; 
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- a kamerás megfigyelőrendszerrel készíthető felvételek minősége átlagos; 
- az emberi méltóság tiszteletben tartásával mellékhelyiségben, öltözőben, orvosi szobában, a munkavállalók pihenésére, étkezésére szolgáló 

helyiségben kamera nem került elhelyezésre; 
- a kamerás megfigyelés során arcfelismerő technológiát az Adatkezelő nem alkalmaz; 
- a kamerarendszer nem került összekötésre más automatizált biztonsági rendszerekkel; 
- a kamerás megfigyelésről az Adatkezelő figyelemfelhívó táblát helyezett el a megfigyelt területek bejáratánál. 
 

Az érdekmérlegelés eredménye: 
 
Az érintettek személyes adataik védelméhez és felettük való önrendelkezéshez való joga áll szemben az Adatkezelő fent részletezett jogos érdekével. Az 
érintettek számára az adatkezeléssel okozott fent felsorolt hátrányos következményeket az Adatkezelő az előző pontban felsorolt intézkedésekkel 
csökkentette, az érintettek információs önrendelkezési joga továbbra is gyakorolható marad tiltakozási jog formájában, amely utólagosan gyakorolható. Úgy 
ítéljük meg, hogy a lefolytatott érdekmérlegelési tesztből megállapíthatóan az adott személyes adatok kezelése az Adatkezelő intézkedéseinek végrehajtása 
esetén az érintettek számára megfelelő garanciák mellett történik és az érintettek információs önrendelkezési jogainak csupán elengedhetetlen, csekély 
mértékű korlátozását eredményezi.  
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A parkolás biztosításával kapcsolatos érdekmérlegelési teszt 

 

Érintettek és az adatkezeléssel érintett adatok köre  
 
Az Adatkezelő telephelyeire gépjárművel érkező Látogatók és Munkavállalók. 
Az érintett adatok köre:  
Látogatók: név, cégnév, rendszám.  
Munkavállalók: Név, munkahely-részleg, parkoló száma. 
 
A kezelt adatok nem különleges adatok és nem is érzékeny adatok. A kezelt adatokat az érintett maga adja meg. 
 

Mi az adatkezelés célja? Mi az adatkezelés időtartama? 
 
Adatkezelés célja: Parkolás biztosítása az Adatkezelő telephelyein, amely jogszerű adatkezelési célnak minősül, a lenti adatok ezen célra történő kezelését 
jogszabály nem tiltja. 
 
Adatkezelés időtartama: a Vendég parkolókártyán szereplő adatokat az Adatkezelő máshol nem rögzíti, a parkolókártyát az Adatkezelő távozáskor nem kéri 

vissza. Az adatkezelés időtartama megegyezik a parkolás időtartamával a Látogatók esetében. Munkavállalók esetében az adatkezelés időtartama a 

munkaviszony fennállásáig tart. 

Mik az érintettek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?  
 
Az érintettek információs önrendelkezési joga, személyes adatainak védelméhez fűződő joga.  
 

Mi az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés vonatkozásában, és miért szükséges a fenti adatok kezelése ezen jogos érdekből? 
 
Adatkezelő jogos érdeke, hogy telephelyein a parkolás rendjét biztosítsa. Adatkezelő telephelyein veszélyes és nehézgépekkel történik munkavégzés, és a 
telephelyeken nagy a teherszállítási forgalom, ezért alapvető fontosságú, hogy ezen gépekkel történő munkavégzést és teherszállítást a Látogatók, 
Munkavállalók parkoló autói ne akadályozzák, a biztonságos munkavégzést ne veszélyeztessék, és egyben a saját gépjárművüket és testi épségüket is 
megőrizzék azáltal, hogy biztonságos helyen parkolnak. Az Adatkezelő ezen okból parkolókártyákkal tartja nyilván az aktuálisan telephelyein parkoló 
gépjárműveket és használóikat, annak érdekében, hogy ezen személyekkel a kapcsolatot fel lehessen venni ott tartózkodásuk alatt, ha gépjárművük nem 
megfelelő helyen parkol a telephelyen. 
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Az Adatkezelőnek nincs más érvényes jogalapja az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke valós, fennálló, kellően egyértelmű és pontos, valamint 
jogszerűnek minősül. 
 
Az Adatkezelő csak a lehető legkevesebb adatot tárolja ezen célra és jogos érdeke miatt az érintettekről, és ezen adatok kezelése feltétlenül szükséges a jogos 
érdek érvényesítéséhez az alábbiak szerint: 
 

- Az érintett nevének kezelése azért szükséges, hogy az Adatkezelő azonosítani tudja a rossz helyen álló gépjárművel érkezett személyt, és fel tudja 
venni vele a kapcsolatot, ha a gépjárművet szükséges a parkolóhelyéről elmozdítani vagy ha a gépjárművel bármi egyéb probléma adódik (például 
megrongálódik, veszélyes anyag (olaj, üzemanyag) szivárog belőle, stb.). 

- A Látogató cégnevének kezelése azért szükséges, mivel a Látogató azonosítását azonos nevű látogatók esetén ez teszi lehetővé, és ezáltal az 
Adatkezelő elkerüli a Látogatók egyéb, ennél érzékenyebb természetes személyazonosító adatának kezelését, mint például anyja neve, lakcíme vagy 
születési helye, ideje. 

- A rendszám kezelése a rossz helyen álló gépjármű beazonosításához szükséges, és ahhoz, hogy a gépjárművet az érintetthez lehessen kapcsolni. 
- A munkavállaló munkahely-részlege adat kezelése azért szükséges, mert ezzel azonosítja be a munkavállalót az Adatkezelő azonos nevű munkavállalók 

esetén, és ezáltal az Adatkezelő elkerüli a munkavállaló egyéb, ennél érzékenyebb természetes személyazonosító adatának parkolási célú kezelését, 
mint például anyja neve, lakcíme vagy születési helye, ideje. 

- A munkavállaló parkolóhely száma ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő biztosítani és ellenőrizni tudja, hogy a munkavállaló csak a számára kijelölt, 
biztonságos parkolóhelyen parkol gépjárművével. 

 
Az Adatkezelő fenti jogos érdeke az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, az Adatkezelő jogos érdeke egyben széles körben társadalmilag elfogadott érdek 
is, hiszen a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a látogatók gépjárműveinek és testi épségének védelme széles körben elismert és támogatott. 
 
Az Adatkezelő jogos érdeke továbbá jogszabály által támogatott, hiszen az Adatkezelő köteles a munkavállalói számára biztosítani a biztonságos munkavégzést 
a Munka Törvénykönyve és a Munkavédelemről szóló törvény alapján, amelynek részét képezi a Látogatók, munkavállalók gépjárművei biztonságos helyen és 
módon történő parkolásának biztosítása és a rossz helyen parkoló gépjárművek mielőbbi eltávolítása. 
 

Miért korlátozza arányosan az Adatkezelő jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat?  
 
Az Adatkezelő az érintett információs önrendelkezési jogát és személyes adatai védelméhez való jogát korlátozza az adatkezeléssel, mivel a Látogató nevét, 
cégének nevét, amelynek képviseletében érkezett, a parkoló gépjárműre kihelyezett vendég parkolókártyán, a munkavállaló nevét, munkahely részlegét és 
parkolóhely számát a kihelyezett munkavállalói parkoló kártyán a telephelyen tartózkodó bármely személy láthatja, így pedig nem az érintett dönt arról, hogy 
ezen személyes adatait mely körben kívánja megosztani. Az érintett információs önrendelkezési jogát azonban az adatkezelés csekély mértékben korlátozza 
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csak az alábbiak miatt: 
- a lehető legkevesebb személyes adat kerül kezelésre, csak azok, amelyek feltétlenül szükségesek az adatkezelési cél megvalósításához és az Adatkezelő 

jogos érdeke miatt; 
- a parkolókártyát a Látogató nem adja vissza távozáskor, azt megtartja, az adatkezelés időtartama csak a látogatás időtartamára korlátozódik; 
- az érintett számára van alternatív, ezen adatkezeléssel nem járó lehetőség: az érintett dönthet úgy, hogy nem gépjárművel érkezik a telephelyre, vagy 

nem a telephelyen parkol, hanem azon kívül, ebben az esetben adatkezelés a parkolással kapcsolatban nem történik Adatkezelő részéről; 
- az Adatkezelő jogos érdeke egyben széles körben társadalmilag elfogadott érdek is, hiszen a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a 

látogatók és munkavállalók gépjárműveinek és testi épségének védelme széles körben elismert és támogatott; 
- az Adatkezelő jogos érdeke jogszabály által támogatott, hiszen az Adatkezelő köteles a munkavállalói számára biztosítani a biztonságos munkavégzést 

a Munka Törvénykönyve és a Munkavédelemről szóló törvény alapján, amelynek részét képezi a Látogatók, munkavállalók gépjárművei biztonságos 
helyen és módon történő parkolásának biztosítása és a rossz helyen parkoló gépjárművek mielőbbi eltávolítása. 

Nem állnak-e rendelkezésre olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül / kevesebb személyes adat kezelésével 
/ személyes adatok egyéb módon történő kezelésével megvalósítható a tervezett cél?  
 
Az érintettek személyes adatait kevésbé érintő, az adatkezelési célok elérését megközelítő eredményességgel biztosító adatkezelési megoldás nem áll 
rendelkezésre. 
 

A tervezett adatkezelés elmaradása esetén sérelmet szenvedők köre 
Az adatkezeléshez fűződő tervezett adatkezelés elmaradása esetén sérelmet szenvedők köre: 

a) az Adatkezelő, mivel az adatkezelés hiányában nem tudná a rossz helyen parkoló gépjárművet elmozdítani, az érintettet erre felhívni, amely pedig 
az Adatkezelőnek költséget okozna és veszélyeztetné a munkajogi kötelezettségei teljesítését. 

b) harmadik személy: az Adatkezelő munkavállalói, az Adatkezelő telephelyén dolgozó, tartózkodó más személyek, akiknek testi épségét 
veszélyeztetheti a rossz helyen parkoló autó, 

c) az érintett, mivel gépjárművében kár keletkezhet amiatt, hogy nem tudta őt az Adatkezelő értesíteni adatkezelés hiányában arról, hogy mozdítsa el 
gépjárművét. 

Milyen biztosítékokat alkalmaz az Adatkezelő annak biztosítására, hogy az érintettek magánszféráját csak a legszükségesebb mértékben érintse az 
adatkezelés? 
 

- a lehető legkevesebb személyes adat kerül kezelésre, csak azok, amelyek feltétlenül szükségesek az adatkezelési cél megvalósításához és az Adatkezelő 
jogos érdeke miatt; 

- a parkolókártyát a Látogató nem adja vissza távozáskor, azt megtartja, az adatkezelés időtartama csak a látogatás időtartamára korlátozódik; 
- az érintett számára van alternatív, ezen adatkezeléssel nem járó lehetőség: az érintett dönthet úgy, hogy nem gépjárművel érkezik a telephelyre, vagy 

nem a telephelyen parkol, hanem azon kívül, ebben az esetben adatkezelés a parkolással kapcsolatban nem történik Adatkezelő részéről; 
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- az érintettek még az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapnak az adatkezelésről, az adatkezelési tájékoztató a telephelyek portáján elérhető 
nyomtatott formában is; 

- az érintettek valamennyi adatvédelmi jogukat gyakorolhatják; 
- az érintett ésszerűen számíthat arra, hogy adatait e célra az Adatkezelő kezelni fogja. 
 

Az Adatkezelő és az érintett egymáshoz képesti pozíciója: az Adatkezelő státusza, pozíciója az adatkezeléssel kapcsolatban nem releváns, a Látogató státusza 
szintén nem releváns, a munkavállaló munkavállalói státusza szintén nem releváns, az Adatkezelő és az érintett Látogató mellérendelt viszonyban vannak, a 
Látogató nem tartozik speciális vagy sérülékeny csoportba (nem gyermek, nem beteg, nem idős személy, nem munkavállaló, nem minősül az átlagosnál 
sérülékenyebbnek). 

Az érdekmérlegelés eredménye: 
 
Az érintettek személyes adataik védelméhez és felettük való önrendelkezéshez való joga áll szemben az Adatkezelő fent részletezett jogos érdekével. Az 
érintettek számára az adatkezeléssel okozott fent felsorolt hátrányos következményeket az Adatkezelő az előző pontban felsorolt intézkedésekkel 
csökkentette, az érintettek információs önrendelkezési joga továbbra is gyakorolható marad tiltakozási jog formájában, amely utólagosan gyakorolható. Úgy 
ítéljük meg, hogy a lefolytatott érdekmérlegelési tesztből megállapíthatóan az adott személyes adatok kezelése az Adatkezelő intézkedéseinek végrehajtása 
esetén az érintettek számára megfelelő garanciák mellett történik és az érintettek információs önrendelkezési jogainak csupán elengedhetetlen, csekély 
mértékű korlátozását eredményezi.  
 

 



28 

 

A beléptetéssel kapcsolatos érdekmérlegelési teszt 
 

Kik az érintettek? Adatkezelő telephelyeire érkező nem munkavállaló Látogatók, a Látogatót fogadó Munkavállaló és a Látogatót 
a rendszerbe beregisztráló Munkavállaló. 
 

Mi az adatkezelés célja?  Mi az érintett 
személyes adatok köre? Meddig szükséges 
kezelni az adatokat? 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyeire történő beléptetés a biztonsági szolgálaton keresztül. 
 
Az érintett adatok köre:  

- Látogatók: név, cégnév, rendszám, látogatás oka, telephelyen belüli látogatás helye, érkezés és távozás 
dátuma és időpontja, a látogatóval kapcsolatban az Adatkezelő által tett kérés (például különleges 
bánásmód kérése, stb.). 

- Látogatót fogadó munkavállaló: név, értesítési telefonszám. 
- Beregisztráló munkavállaló: név. 

 
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő 6 hónapig őrzi a belépésekkel kapcsolatos adatokat. Amennyiben 
az adatokkal kapcsolatban hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, úgy azokat az adott eljárás jogerős 
befejezéséig jogosult kezelni az Adatkezelő. 
 
Büntetőeljárás esetén az adatok a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, illetve a büntethetőség elévüléséig 
kezelhetők (ha az Adatkezelő az esetleges büntetőeljárással kapcsolatban jogszerűen jut az adatokhoz). 

Mik az érintettek érdekei az adatkezelés 
vonatkozásában? 

Az érintett információs önrendelkezési joga és személyes adatai védelméhez fűződő joga.  

Mi az Adatkezelő jogos érdeke az 
adatkezelés vonatkozásában, és miért 
szükséges valamennyi kezelt adat ezen 
érdek érvényesítéséhez? 

Adatkezelőnél őrszolgálat, portaszolgálat, biztonsági szolgálat működik, valamint kamerás megfigyelőrendszer 
alkalmazásával biztosítja a székhelyén, telephelyein tartózkodó személyek, valamint az épület személy- és 
vagyonbiztonságát. Ezen túlmenően az Adatkezelő jogos érdeke az esetleges bűncselekmények, valamint 
szabálysértések, károkozás és az ezekkel kapcsolatos jelentős mértékű kötelezettségszegés (például: vagyon 
elleni bűncselekmény) tényének rögzítése, a későbbi jogérvényesítés, az érintettek segítése és a felelősség 
tisztázása céljából. 
 
Az Adatkezelő telephelyein nagy értékű árukészlet, gép-és járműpark található, továbbá több, mint 260 
munkavállaló dolgozik, ezért a személy- és vagyonvédelem kiemelten fontos Adatkezelői érdek.  
 
Az Adatkezelőnek nincs más érvényes jogalapja az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke valós, fennálló, 
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kellően egyértelmű és pontos, valamint jogszerűnek minősül. 
 
Az Adatkezelő csak a lehető legkevesebb adatot tárolja ezen célra és jogos érdeke miatt a Látogatókról, és ezen 
adatok kezelése feltétlenül szükséges a jogos érdek érvényesítéséhez az alábbiak szerint: 

- Látogató neve: a Látogató azonosítása miatt szükséges, szükséges adat a későbbi esetleges 
jogérvényesítéshez, nyomozó hatóság munkájának segítéséhez. 

- Látogató által képviselt cég neve: a Látogató azonosítását szolgálja, azonos nevű látogatók esetén ez 
teszi lehetővé a Látogató azonosítását, és ezáltal az Adatkezelő elkerüli a Látogatók egyéb, ennél 
érzékenyebb természetes személyazonosító adatának kezelését, mint például anyja neve, lakcíme vagy 
születési helye, ideje. 

- Látogató rendszáma: a gépjármű azonosítása és a Látogatóval való összekapcsolása miatt szükséges 
adat, a gépjármű biztonságának biztosításához. 

- Látogatás oka (üzleti, áruszállítás, futár, stb.): a Látogatóról biztonsági szempontból szükséges tudni a 
látogatás okát, mivel az a Látogatóval kapcsolatos biztonsági intézkedések típusát is befolyásolja. A 
látogatás okának csak általános kategóriák szerinti megjelölése szükséges. 

- Telephelyen belüli látogatás helye: a Látogató telephelyen belüli tartózkodási helyének beazonosítása 
miatt szükséges, esetleges tűz vagy egyéb veszélyhelyzet esetén az épületrészben tartózkodók 
számának és kilétének megállapításához, esetleges kiürítéshez, létszám ellenőrzéséhez és annak 
biztosításához, hogy a Látogató csak abban az épületrészben vagy telephely részben tartózkodik, ahol a 
látogatás oka és az őt fogadó Adatkezelői munkavállaló alapján tartózkodhat, ezáltal biztosítja az 
Adatkezelő, hogy a Látogató veszélyes, illetve illetéktelen helyen ne tartózkodjon. 

- Érkezés és távozás dátuma és időpontja: annak megállapításához szükséges, hogy egy adott biztonsági 
esemény bekövetkezésekor a Látogató a telephelyen tartózkodik-e, illetve későbbiekben 
jogérvényesítésben bizonyítékként felhasználható adat. 

- A látogatóval kapcsolatban az Adatkezelő által tett kérés (például különleges bánásmód kérése, stb.): a 
Látogatóval kapcsolatosan alkalmazott biztonsági intézkedések típusának megválasztásához szükséges, 
az Adatkezelő által adott információ, kérés. 

- Látogatót fogadó munkavállaló neve, értesítési telefonszáma: az adatok szükségesek annak 
ellenőrzéséhez, hogy a Látogatót az Adatkezelő kollégája ténylegesen várja-e, illetve ahhoz, hogy a 
munkavállalót a portaszolgálat értesítse a Látogató megérkezéséről, és így a munkavállaló a Látogató 
fogadásához és kíséréséhez, amely biztonsági előírás, le tudjon fáradni a Látogató elé. 

- Látogatót beregisztráló munkavállaló neve: az adat szükséges ahhoz, hogy esetleges biztonsági 
esemény esetén bizonyítani lehessen, hogy az adott Látogatót ki vitte fel a rendszerbe, ki adta meg a 
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Látogatóval kapcsolatos adatokat a portaszolgálatnak. 
 

Az Adatkezelő fenti jogos érdeke az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, az Adatkezelő jogos érdeke egyben 
széles körben társadalmilag elfogadott érdek is, hiszen a személy- és vagyonbiztonság biztosítása, a 
jogérvényesítés, nyomozás és felderítés támogatása társadalmilag széles körben elismert és támogatott. 
 
Az Adatkezelő jogos érdeke továbbá jogszabály által támogatott, hiszen az adatkezelést a jogszabály nem tiltja. 

 

Nem állnak-e rendelkezésre olyan 
alternatív megoldások, amelyek 
alkalmazásával személyes adatok kezelése 
nélkül / kevesebb személyes adat 
kezelésével / személyes adatok egyéb 
módon történő kezelésével megvalósítható 
a tervezett cél?  

Az érintettek személyes adatait kevésbé érintő, az adatkezelési célok elérését megközelítő eredményességgel 
biztosító adatkezelési megoldás nem áll rendelkezésre. 

 

A tervezett adatkezelés elmaradása esetén 
sérelmet szenvedők köre 
 

Az adatkezeléshez fűződő tervezett adatkezelés elmaradása esetén sérelmet szenvedők köre: 
a) az Adatkezelő, mivel az adatkezelés hiányában nem tudná a személy- és vagyonbiztonságot 

biztosítani, igényét érvényesíteni és bizonyítani, és emiatt kárt szenvedne el. 
b) harmadik személy: az Adatkezelő munkavállalói, az Adatkezelő telephelyén dolgozó, tartózkodó más 

személyek, akiknek testi épségét, biztonságos munkavégzését, vagyontárgyait nem tudná az 
Adatkezelő megvédeni, és emiatt ezen személyek kárt szenvedhetnek el. 

Milyen biztosítékokat alkalmaz az 
Adatkezelő annak biztosítására, hogy az 
érintettek magánszféráját csak a 
legszükségesebb mértékben érintse az 
adatkezelés? 
 
 

- a lehető legkevesebb személyes adat kerül kezelésre, csak azok, amelyek feltétlenül szükségesek az 
adatkezelési cél megvalósításához és az Adatkezelő jogos érdeke miatt; 

- a bűncselekményt, szabálysértést vagy károkozást tanúsító adatok abban az esetben kerülhetnek 
felhasználásra, amennyiben az az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez 
feltétlenül szükséges, és az Adatkezelő vagy a harmadik fél kapcsolódó jogos indokai felülírják az 
érintett jogos indokait, vagy amennyiben az Adatkezelőt a felhasználásra jogszabályi rendelkezés 
kötelezi.  

- az adatmegőrzési idő megfelelően rövid ahhoz, hogy indokolatlanul ne sértse az érintettek 
magánélethez való jogát, de kellően hosszú ahhoz, hogy az Adatkezelő a jogos érdekében álló 
intézkedéseket a rendelkezésére álló adatok alapján, szükség esetén megtehesse. 

- az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azon személyek rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz, 
akiknek a beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatban mindez elengedhetetlenül szükséges. 
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- az érintettek még az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapnak az adatkezelésről, az 
adatkezelési tájékoztató a telephelyek portáján elérhető nyomtatott formában is; 

- az érintettek valamennyi adatvédelmi jogukat gyakorolhatják; 
- az érintett ésszerűen számíthat arra, hogy adatait e célra az Adatkezelő kezelni fogja. 
 

Az Adatkezelő és az érintett egymáshoz 
képesti pozíciója:  

Az Adatkezelő státusza, pozíciója az adatkezeléssel kapcsolatban nem releváns, a Látogató státusza szintén 
nem releváns, a munkavállaló munkavállalói státusza szintén nem releváns, az Adatkezelő és az érintett 
Látogató mellérendelt viszonyban vannak, a Látogató nem tartozik speciális vagy sérülékeny csoportba (nem 
gyermek, nem beteg, nem idős személy, nem munkavállaló, nem minősül az átlagosnál sérülékenyebbnek). 

Miért korlátozza arányosan a Munkáltató 
jogos érdeke az érintetti jogokat és 
szabadságokat? 

Az Adatkezelő az érintett információs önrendelkezési jogát és személyes adatai védelméhez való jogát 
korlátozza az adatkezeléssel, mivel előzetes hozzájárulás kérés nélkül kezeli az érintettek fenti adatait, az 
érintetteket pedig csak tiltakozási jog illeti meg az adatkezeléssel kapcsolatban. Az érintett információs 
önrendelkezési jogát azonban az adatkezelés csekély mértékben korlátozza csak az alábbiak miatt: 

 

• Az Adatkezelőnek alapvető érdeke, hogy a területén található helyiségeit és vagyontárgyait megvédje, 
továbbá az esetleges bűncselekményeket és károkozásokat megelőzze, illetve utólag bizonyítani tudja, 
amelyek biztosítására szolgál többek között a beléptetés során történő adatrögzítés. 

• A bűncselekményt, szabálysértést vagy károkozást tanúsító adatok abban az esetben kerülhetnek 
felhasználásra, amennyiben az az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez 
feltétlenül szükséges, és az Adatkezelő vagy a harmadik fél kapcsolódó jogos indokai felülírják az 
érintett jogos indokait, vagy amennyiben az Adatkezelőt a felhasználásra jogszabályi rendelkezés 
kötelezi.  

• Az adatmegőrzési idő megfelelően rövid ahhoz, hogy indokolatlanul ne sértse az érintettek 
magánélethez való jogát, de kellően hosszú ahhoz, hogy az Adatkezelő a jogos érdekében álló 
intézkedéseket a rendelkezésére álló adatok alapján, szükség esetén megtehesse. 

• Az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azon személyek rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz, 
akiknek a beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatban mindez elengedhetetlenül szükséges. 

 
Az adatkezelés időtartama a fenti adatmegőrzési idő szerint került meghatározásra, ennek lejáratát követően az 
adatok törlésre kerülnek. 
 
Az elérni kívánt adatkezelési célokra és a Munkáltató jogos érdekeire tekintettel feltétlenül szükséges a 
fentiekben bemutatott megoldás alkalmazása, mivel megközelítő eredményességet biztosító, ugyanakkor az 
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érintettek jogait és szabadságait kevésbé érintő – így különösen személyes adatok kezelése nélkül vagy 
kevesebb személyes adat kezelésével történő – alternatív megoldás nem áll rendelkezésre. 

Az érdekmérlegelés eredménye 
 

 

Az érintettek személyes adataik védelméhez és felettük való önrendelkezéshez való joga áll szemben az 
Adatkezelő fent részletezett jogos érdekével. Az érintettek számára az adatkezeléssel okozott fent felsorolt 
hátrányos következményeket az Adatkezelő az előző pontban felsorolt intézkedésekkel csökkentette, az 
érintettek információs önrendelkezési joga továbbra is gyakorolható marad tiltakozási jog formájában, amely 
utólagosan gyakorolható. Úgy ítéljük meg, hogy a lefolytatott érdekmérlegelési tesztből megállapíthatóan az 
adott személyes adatok kezelése az Adatkezelő intézkedéseinek végrehajtása esetén az érintettek számára 
megfelelő garanciák mellett történik és az érintettek információs önrendelkezési jogainak csupán 
elengedhetetlen, csekély mértékű korlátozását eredményezi.  
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