Adatkezelési tájékoztató
elektronikus megfigyelőrendszerről
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Thoman & Kiss Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 2112 Veresegyház, Árpád utca 42.
Cégjegyzékszám: 13 09 185959
Adószám: 25894307-1-13
Honlap: https://tavirozsarendelo.hu
Email: tavirozsarendelo@gmail.com
Telefon: +36/30-270-1132
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv
hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy
GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.)
3. Fogalom meghatározások
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen
tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
4. A kamerarendszer üzemeltetője: az Adatkezelő
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5. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő tulajdonában, vagy üzemeltetésében levő ingatlanokban folytatott
egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzése. A tevékenység során a területre ügyfelek
és munkavállalók (továbbiakban: Érintett) lépnek be és tartózkodnak ott. Az Adatkezelő az
ingatlanok területén egészségügyi szolgáltatási tevékenységet folytat, melynek során
Adatkezelő által birtokolt ingatlanba páciensek lépnek be, tartózkodnak. A kamerarendszer
üzemeltetésének célja, az ingatlanok biztonságának fokozása, a területre belépő és ott
tartózkodó Érintettek életének, testi épségének, személyi szabadságának, valamint az
Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, védelme és biztosítása. Az elektronikus
megfigyelőrendszer személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az adatkezelésnek nem célja a területen
tartózkodó személyek megfigyelése.
6. A kezelt adatok köre: az Érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok
7. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek
8. A rögzített felvételek adattárolási határideje: a rögzített kamerafelvétel felhasználás
hiányában a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]
9. Az adatkezelés módja: elektronikusan
10. Az adatkezelés és tárolás helye
A kamerafelvételek az Adatkezelő székhelyén vannak tárolva. Az Adatkezelő kizárólag az
alábbi ingatlan területén üzemeltet kamerarendszert: 2112 Veresegyház, Árpád utca 42. Az
Adatkezelő nem üzemeltetett olyan helyen kamerát, ahol azt jogszabály tiltja (például öltöző,
mosdó, étkező, dohányzó stb.)
11. További adatkezelő, közös adatkezelés: az adatkezelés során további adatkezelő nem
kerül bevonásra
12. Adatfeldolgozó igénybevétele: nem történik adatfeldolgozó igénybevétele az
adatkezelés során
13. Adattovábbítás: az adatkezelés során, sem EGT-államba, sem harmadik országba, vagy
szervezetnek nem történik adattovábbítás. Adattovábbítás csak a hatályos
jogszabályokban megfogalmazott előírások alapján, dokumentáltan történik (például
hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján)
14. Adatbiztonság: az Adatkezelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz meg a
kamerarendszer üzemeltetése során, melyek a kor technikai fejlettségének megfelelő
technikai és szervezési intézkedések

15. Az érintettek jogainak gyakorlása
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A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel az Érintett személy jogosult az
Adatkezelőhöz fordulni az jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken és
gyakorolni a GDPR III. fejezetben meghatározott jogait:
• tájékoztatás kéréshez való jog
• törléshez való jog
• zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
• tiltakozáshoz való jog
Betekintési és zárolási jog:
A rögzített kamerafelvételekbe, csak az arra jogosult személyek tekinthetnek be. A betekintést
és a zárolást csak dokumentáltan lehet végrehajtani, ezért az ilyen tevékenységről az
Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel minden esetben. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
felvétel rögzítése érinti, - személyének hitelt érdemlő módon történő igazolásával - a felvétel
fent meghatározott tárolási határidőn (belül jogára vagy jogos érdekére való hivatkozással
kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a
lehető legrövidebb időn belül az adatkezelő dönt. Az így megjelölt felvételt ki kell menteni és
átadni az adatkezelő által kijelölt személynek, aki gondoskodik annak megfelelő őrzéséről.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak
haladéktalanul meg kell küldeni.
16. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:
• az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén
jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
• bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének
jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
elérhetőségét
az
alábbi
linken
keresztül
tekintheti
meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek)
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