UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT
Tárgy:
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Ügyfelek és egyéb érintett harmadik felek
UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Tarzan Parkban tevékenykedő
foglalkoztatottai, alkalmazottai, illetve a Tarzan
Parkba belépő és ott tartózkodó egyéb érintettek
Adatvédelmi hatásvizsgálat szükségességének vizsgálata
Nagy kockázatot jelentő „törvényen alapuló adatkezelés”
Történik-e jelentős következményekkel járó, Nem
automatizált adatkezelés?
Történik-e különleges személyes adatok Nem
kezelése?
Rendszeresen megfigyelnek-e nyilvánosan Igen, az Adatkezelő megfigyeli az épületek fő
elérhető helyeket (pl. bejáratok kamerás bejáratait, valamint az épületek helyiségeit.
megfigyelése)?
Egyéb nagy kockázattal járó adatkezelések
Új technológiák alkalmazása (pl. speciális, Nem
egyedi programok)
Adatkezelés új fajtái (pl. adatbankok Nem
létrehozása)
Nagy mennyiségű adat kezelése
Nem
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Igen, az adatkezelés potenciálisan az Adatkezelő
Tarzan Parkban tevékenykedő foglalkoztatottját
és azon személyeket érinti, akik az Adatkezelő
fent
megjelölt
kamerával
megfigyelt
helyiségeibe belépnek.
Adat- profilalkotás és felügyeleti eszközök
Nem
Egyéb kockázatok
A kamerás megfigyelés alkalmas arra, hogy a
megfigyelt személy magatartását befolyásolja,
így az szükségképpen korlátozza a megfigyelt
személy jogait és szabadságait, korlátozza a
magánszféráját.
NAIH által közzétett listában szereplő adatkezelés megnevezése
NAIH lista megfelelő pontja
14.
Módszeres
megfigyelés.
Érintettek
nagyszámú
és
módszeres
megfigyelése
jellemzően közterületeken vagy nyilvános
helyeken történő kamerarendszerek, drónok
felhasználásával, illetve bármely más új
technológia használatával (Wi-Fi tracking,
Bluetooth tracking, testkamera).
Érintettek nagy száma

15. Munkavállaló munkájának megfigyelése.
Munkavállalók munkájának megfigyelése. Az
adatkezelés célja a munkavállaló munkájának
megfigyelése során a munkavállaló személyes
adatainak
nagy
számú
és
módszeres
feldolgozása, illetve értékelése. Például GPS
megfigyelő autóban történő elhelyezése,
kamerás megfigyelés lopás vagy csalás elleni
fellépés céljából.
Az adatvédelmi hatásvizsgálat szükségessége
A fentiek alapján szükséges-e az adatvédelmi Igen, mivel az adatkezelés érintettek nagyszámú
hatásvizsgálat?
és
módszeres
megfigyelése
jellemzően
közterületeken vagy nyilvános helyeken történő
kamerarendszerek használatával.
Továbbá
foglalkoztatottak
munkájának
megfigyelése
során
a
foglalkoztatottak
személyes adatainak nagyszámú és módszeres
megfigyelése történik, és az adatkezelés, a
megfigyelés folyamatos jellegére tekintettel,
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
érintettek jogaira és szabadságára nézve.
Adatkezelés
Az adatkezelés leírása és célja
Az Adatkezelő kamerás megfigyelést folytat.
1. a vagyonbiztonság, lopások és egyéb
károkozások megelőzése, üzleti titok védelme,
valamint
2. az élet, testi épség és egészség védelme
érdekében a közösség számára elérhető
helyiségeiben.
Az
Adatkezelő
olyan
kamerás
megfigyelőrendszert működtet, amely az
épületeket, helyiségeket, azok bejáratát,
nyílászáróját figyeli.
Az kamerarendszer a jogsértések megelőzését és
észlelését, a rögzített képfelvételek a jogsértés
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elkövetőjének felderítését és a jogsértés
bizonyítását segíti elő.
Az adatkezelés részleteinek meghatározása
A kamerás megfigyelés során az Adatkezelő a
közösség számára nyitva álló helyiségek
többségét megfigyeli, ennek során érintett lehet
minden, az adott helyiségben tartózkodó
személy.
A kamerák rögzített felvételt készítenek, 7 nap
időtartam a megőrzés időtartama. Minden
kamera magát írja felül. Csak képrögzítés
történik.
Személyes adatokhoz hozzáférő személyek A
személyes
adatokhoz
kizárólag
a
meghatározása
jogosultsággal rendelkező illetékes munkatársak
és az adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
Adattovábbítások felmérése
Adattovábbítás – az adatkezelési tájékoztató
szerinti felhasználás kivételével – nem történik.
Adatfeldolgozó bevonásának vizsgálata
Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatban
igénybe vesz adatfeldolgozót:
A kamera élőképeinek megfigyelését végzi.
Újpesti Vagyonőr Kft. (1042 Budapest,
Munkásotthon u. 66-68.).
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja.
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos
érdeke.
Az 1. cél esetében a jogos érdek megnevezése:
vagyonvédelem, üzleti titok védelme, a lopások
egyéb
jogsértések,
károkozások
megakadályozásához
és
megelőzéséhez,
felderítéséhez, bizonyításához fűződő jogos
érdek.
A 2. cél esetében a jogos érdek a biztonságos
munkavégzés feltételeinek biztosítása.
Vizsgálat
Kockázatok számbavétele
Az adatkezelés potenciális kockázatainak Nehezen biztosítható, hogy a kamerás
felmérése
megfigyelés során ne sérüljenek az érintettek
jogai és szabadságai.
A szükségesség, az arányosság, az adatvédelmi elvek vizsgálata
Az adatkezelés szükségessége
Az adatkezelés szükséges a lopások,
károkozások,
jogsértések
megelőzéséhez,
észleléséhez, vagyontárgyak, üzleti titok
védelméhez, valamint a jogsértés elkövetőjének
felderítését és a jogsértés bizonyítását segíti elő,
továbbá szükséges a balesetek megelőzéséhez.
A megállapított célok elérése érdekében A célok eléréséhez mindenképpen szükséges az
ténylegesen szükséges az adatok kezelése?
adatok kezelése, tekintettel arra, az ellenőrzés
szükséges a jogsértések megakadályozása,
megelőzése érdekében, valamint biztosítani kell
a lehető leggyorsabb reagálást az esetleges
balesetek esetén.
Vannak más, kevésbé korlátozó folyamatok is, Nincs ilyen.
amelyek a célt ugyanolyan jól meg tudnák
valósítani?
Az adatkezelés arányossága
Az Adatkezelő a céllal arányban álló mértékben
kezeli az adatokat, megteszi a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy az
adatkezelés ne okozzon aránytalan hátrányt az
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érintetteknek. Az Adatkezelő a kamerás
megfigyelés garanciális szabályait rögzíti,
amelynek betartását folyamatosan ellenőrzi.
Van-e jelentős aránytalanság a megállapított A megállapított kockázatok és a kitűzött célok
kockázatok és a kitűzött célok között?
között nincs jelentős aránytalanság.
Az adatvédelmi elvek vizsgálata
Az adatkezelés során az Adatkezelő minden
esetben a vonatkozó jogi előírások betartásával
jár el. Az érintettek számára az adataik
kezelésének
módja,
az
esetleges
adattovábbítások minden esetben átlátható
módon történnek, a GDPR-nak megfelelő
adatkezelési tájékoztatóval összhangban.
Az Adatkezelő minden esetben az érintettel is
előre közölt céloknak megfelelően kezeli majd
az adatokat, és csak az adott cél eléréshez
feltétlenül szükséges adatok kezelése történik.
Az Adatkezelő minden esetben az érintett által
megadott adatokat kezeli, azokon maga nem
változtat, és a tárolás időtartama is előre
meghatározott szempontok szerint korlátozott.
Az érintettnek minden esetben joga van
tájékoztatást kérni, és a GDPR szerinti érintetti
jogaival élni az Adatkezelő által kezelt adatok
vonatkozásában.
A kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedések
Már végrehajtott, illetve végrehajtani tervezett Megfelelő tájékoztatás, figyelemfelhívó jelzések
intézkedések
(pl.
fizikai
hozzáférés kerültek
kihelyezésre,
az
élőképek
ellenőrzése, rendszerhozzáférés ellenőrzése, megtekintésre, valamint a rögzített felvételek
visszanézésére
jogosultak
korlátozása,
adathozzáférés- és továbbadás ellenőrzése)
megtekintés
és
felhasználás
eseteinek
szabályzatban
történő
meghatározása,
korlátozott tárolási időtartam (7 nap), csak
képrögzítés,
kamerák
látószögének
meghatározása megtörténik a vonatkozó
adatvédelmi hatósági gyakorlattal összhangban.
Az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készített,
amelyet igény esetén az érintett rendelkezésére
bocsát.
Eredmények vizsgálata és a további teendők meghatározása
Kockázati jelentés
Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést
megtesz
az
adatkezelés
kockázatainak
csökkentése érdekében.
Végső döntés, és a további teendők Az Adatkezelő által alkalmazott védelmi
meghatározása
intézkedések szintje kellő mértékű, azért nem
szükséges a GDPR 36. cikke szerinti konzultáció
kezdeményezése az adatvédelmi hatósággal.
Adatvédelmi hatóság bevonása
Az adatvédelmi hatóság tájékoztatása a GDPR Nem szükséges
36. cikk (3) bekezdése alapján
Eshetőleges konzultáció az adatvédelmi Nem szükséges
hatósággal
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