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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL 

BAUMIT Kft. 
 

Hatályos: 2019. 06. 18. 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 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 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 jogalapja: 
 

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 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 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.  
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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. 
 

b) A kezelt adatok és érintettek köre 
 

A kamerafelvétel, a felvételen szereplő érintett magatartása, és az annak alapján az érintettekre 
vonatkozóan levont következtetés. A biztonsági kamerák nem folyamatosan rögzítenek felvételt, 
kizárólag akkor, ha mozgást érzékelnek. A biztonsági kamerák csak képet rögzítenek, hangot nem. 
 
Adatkezeléssel érintettek köre: Munkavállalók, Kölcsönzött Munkavállalók, Szövetkezeti 
Munkavállalók (együttesen: Munkavállalók) és egyéb érintettek, akik a kamerával megfigyelt 
területre belépnek (a továbbiakban: Látogatók). 

 
c) 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. 
 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. 
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d) Az adatkezelés időtartama, a felvételek megőrzésének ideje 
 
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: 
 
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 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. 
 
3. Ki kezeli a kamerás megfigyelőrendszer által rögzített 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 



4 

 

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 
 
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 különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, 
akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a munkavállalói 
adatok feldolgozását: 

 
Adatfeldolgozó 

neve, 
elérhetőségei 

Végzett adatfeldolgozói 
tevékenység 

Adatfeldolgozással 
érintettek köre 

Adatfeldolgozással érintett 
adatok kategóriái 

HouseHold 4YOU 
Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1025 
Budapest, Csévi 

út 17/A. 
Cg.: 01-09-

182324 
Adószám: 

24786207-2-41 
Képviseli: Belényi 

György István 
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) 

Munkavállalók, 
szállítók, látogatók, 

ügyfelek, Baumit 
Kft. telephelyére 

belépők 

Minden telephelyre belépő, 
nem munkavállaló esetén: 

 Arckép, 
kamerafelvétel 

 Név 
 Személyi igazolvány 

szám 
 Rendszám 
 Fuvarozó cég neve 
 Látogatás célja 
 Szállítólevél adatai 

Munkavállalók esetén: 
 Név 
 Érkezés, távozás 

időpontja 

 
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.  
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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.  
 
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. 

 
(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.    
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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 

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;  
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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  
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 
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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.  

 
(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.  
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 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. 
 
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 
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(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. 

- 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. 
 
Budapest, 2019. június 18. 

 
 

__________________________ 
BAUMIT Kft. 

 
 
 
Mellékletek: 

1. Kamera helyszínrajz Dorog 
2. Kamera helyszínrajz Alsózsolca 
3. Kamera helyszínrajz Pásztó 
4. Érdekmérlegelési teszt kamerás megfigyelésre vonatkozóan 
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1. számú melléklet: KAMERA HELYSZÍNRAJZ DOROG 
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2. számú melléklet: KAMERA HELYSZÍNRAJZ ALSÓZSOLCA 
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3. számú melléklet: KAMERA HELYSZÍNRAJZ PÁSZTÓ  
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4. 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? 
 
Az adatkezelési célokat és az adatkezelés időtartamát a fenti Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 

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; 

- 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 
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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; 
- 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. 
 

 


