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Bevezetés 

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) annak érdekében, hogy az 

Adatkezelő dolgozói nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között végezhessék munkájukat, az 

ügyfelek a kulturált, polgárbarát ügyintézéshez elvárt módon intézhessék az ügyeiket, az 

Adatkezelő belső térfigyelő kamerarendszert működtet.  

A kamerarendszer célja az Adatkezelő működési rendjének fenntartása, a személy- és 

vagyonvédelem, továbbá bármely, az Adatkezelő működését súlyosan hátrányosan érintő 

cselekmény rögzítése, a dolgozók, az ügyfelek, az Adatkezelő egyéb okból tartózkodók elleni 

jogellenes cselekmények megelőzése, a bekövetkezett jogellenes cselekmények kivizsgálásának 

elősegítése, az elkövetők személyének megállapítása. 

 

I.  Cím 

Vonatkozó Jogszabályok 

 

1. § (1) A szabályzat kialakítása a jelen paragrafusban meghatározott jogszabályok alapján történt, 

annak érdekében, hogy az érintett természetes személyek törvényben biztosított alapvető jogai 

és szabadságai ne sérüljenek.  

(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet), a továbbiakban „GDPR", továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: „Info tv.” 

(3) Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 
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II. Cím 

A Szabályzat hatálya 

 

2. § (1) A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed: 

a) Az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére és valamennyi dolgozójára, függetlenül 

a munkavégzés jogviszonyától (munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony); 

b) Az Adatkezelő ügyfeleire; 

c) Az épületben bármely egyéb okból és jogcímen tartózkodókra. 

 

(2) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a jogszabályi rendelkezésekkel és az Adatkezelő más 

szabályzatainak rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és egyéb 

más szabályzatok rendelkezései ugyanabban a tárgyban eltérően rendelkeznek, az Adatvédelmi 

Tisztviselő állásfoglalását kell kikérni. Kétség esetén a jelen Szabályzat rendelkezései 

alkalmazandók. 

3. § Értelmező rendelkezések: 

(1) 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; 

(2) 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; 

(3) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.  

(4) Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

(5) Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
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(6) Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

(7) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 

(8) Adatkezelő: az adott Szervezet, amely az adatkezelés céljait és eszközeit a jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, önállóan meghatározza az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

(9) Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

(10) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

(11) Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

(12) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését; az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

(13) Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

(14) Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül 

kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

(15) Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 

a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak; " 

(16) Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más 

magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

(17) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

(18) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

(19) Felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
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(20) Adatkezelő megnevezése:  
 

Név: Újpesti Piac és Vásárcsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68. 

Honlap: https://www.ujpest.hu/piac  

E-mail cím: vasarcsarnok@uvzrt.hu  

Képviselő: Péhl Gábor 

Képviselő elérhetősége: vasarcsarnok@uvzrt.hu 
 
 
 
 
(21) Adatvédelmi Tisztviselő: 

cégnév: Közinformatika Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.  

kapcsolattartó:  Löfflinger Attila 

telefonszám: 06 (1) 610 9383 / 104 

email:  lofflinger.attila@kozinformatika.hu 

cím:  1043 Budapest, Csányi L. utca 34. 

 

(22) Adatfeldolgozó megnevezése: 

 

 Név: Újpesti Vagyonőr Kft.   

Cím: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. 

Weboldal: https://www.ujpestivagyonor.hu/ 

Telefonszám: 06 70 500 1554 

 

 

III.  Cím 

A kamerarendszer üzemeltetésének célja, jogalapja, a kezelt személyes adatok 
köre 

 

4. § (1) A kamerarendszer üzemeltetése az Adatkezelő jogszabályban előírt feladatainak 

zavartalan ellátása, az élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a szellemi és nem szellemi 

vagyon védelme céljából történik.  

(2) A kamerarendszer által történő adatgyűjtés és adatkezelés jogalapja:  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

https://www.ujpest.hu/piac
mailto:vasarcsarnok@uvzrt.hu
mailto:vasarcsarnok@uvzrt.hu
https://www.ujpestivagyonor.hu/
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élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

5. § A kamerarendszer által érintettek köre: az Adatkezelő dolgozói, ügyfelek, illetve az Adatkezelő 

helyiségeiben bármely okból és jogcímen tartózkodó természetes személyek. 

6. § (1) A dolgozókat a kamerarendszer működtetéséről és a működtetés feltételeiről tájékoztatni 

kell.  

(2) Az ügyfelek, illetve a bármely egyéb okból és jogszerű célból az Adatkezelő helyiségeiben 

tartózkodó személyek pedig a bejáratnál elhelyezett tájékoztató  megismerésével kapják meg a 

jogszabály által előírt tájékoztatást.  

(3) Az Adatkezelő vezetője a Vezérigazgató, aki felelős a kamerarendszer működtetése útján 

megvalósuló személyes adatkezelés jogszerűségéért.  

7. § Az Adatkezelő jogszerű adatkezelési gyakorlatának biztosítása, fenntartása érdekében az 

Adatvédelmi Tisztviselő rendszeresen ellenőrzi a személyes adatok kezelésének folyamatát, a 

kamerarendszer jelen Szabályzatban meghatározott működtetési  feltételeinek érvényesülését, 

az érintettek jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosítását. 

8. § Az adatkezelés során az Adatkezelő érvényesíti a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés 

elvét.  

9. § A 8. § rendelkezésének végrehajtása érdekében az Adatkezelő kizárólag a jelen szabályzatban 

meghatározott célból, jelen szabályzat 14. §-ban rögzített ideig, valamint az adatkezelési 

tájékoztatóban is megjelölésre került időtartamig kezeli a személyes adatokat.  

10. § A kamerarendszer kizárólag a kamerarendszerhez készült adatkezelési tájékoztatóban 

nevesített helyeken üzemeltethető. 

 

IV. Cím 

A kamerák elhelyezése 

 

11. § (1) Valamennyi kamera-készüléket sorszámozással kell ellátni. A kamerákra vonatkozó 

adatkezelési tájékoztatóban ezen sorszámot szükséges feltűntetni, valamint valamennyi készülék 

elhelyezési helyét, a felvétel készítés irányát, látószög beállítását meg kell határozni.   

(2) A közönség számára nyilvános terület esetén - jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen 
megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon - köteles az Adatkezelő 
figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni a kamerák használatáról.  

 

(3) Az Adatkezelő munkavállalói külön adatkezelési tájékoztatóban kapják meg az adatkezelésre 
vonatkozó tájékoztatást. A tájékoztatóban foglaltak megismerését követően a Munkavállaló 
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köteles azt aláírni. Aláírást követően, az aláírt dokumentumot a Munkavállaló munkaügyi 
kartonjában kerül elhelyezésre.  

 

12. § Az egyes kamera-készülékek elhelyezését úgy kell megvalósítani, hogy sem a dolgozók 

munkavégzését, sem az egyéb Érintett személyek szokásait, magánéletének részleteit, gyermekek 

magatartását, csomagok tartalmát, iratok és egyéb személyes tárgyak részleteit a felvétel 

azonosítható módon ne tartalmazza. Amennyiben másként a kamera nem helyezhető el, azt 

minimálisan biztosítani kell, hogy az előbb említettek elsődlegesen felvétel tárgyaivá ne váljanak. 

Ahol ezen szempont nem valósítható meg, kamerakészülék nem helyezhető el.  

13. § A kamera-készülékek elhelyezése továbbá nem sértheti az emberi méltóságot, tehát 

képfelvétel nem rögzíthető öltözőben, mosdó, orvosi szoba vagy váró helyiségekben, munkahelyi 

pihenőhelyiségében, büfében, avagy ezen helyiségekhez közvetlen vezető útvonalon.  

 

 

 

V. Cím 

Az adatkezelés időtartama és adatbiztonsági intézkedések  

 

14. § (1) A felvételek a szerveren 7 napig tárolhatók, amennyiben eltérő eljárásra okot adó 

körülmény (15.§) nem merül fel. Az alkalmazott szoftvert úgy kell beállítani, hogy a hetedik nap 

végén a felvétel automatikusan, külső beavatkozás nélkül törlésre kerüljön akként, hogy a 

továbbiakban helyreállítható ne legyen. 

 

(2) A digitálisan rögzített felvételekről mentés vagy másolat kizárólag a törvényben 

meghatározott esetben készíthető. 

 

15. § (1) Amennyiben az Adatkezelő vezetőjéhez az Adatkezelő dolgozójától, akár más személytől 

szabálysértés, bűncselekmény, avagy lényeges magánérdeket, közérdeket sértő cselekmény 

bekövetkezéséről érkezik jelzés, avagy ilyen cselekménynek, történésnek a bekövetkezte 

valószínűsíthető, a vezető bejelentést tesz az illetékes hatóságnak.  

 

(2) Az (1) bekezdés esetében a felvétel nem törölhető, a felhasználására az adott eljárásra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések lesznek irányadók. 

 

VI. Cím 
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Az érintettek jogi és a joggyakorlás feltételei 

16. § Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép-, hang-, valamint kép- és 
hangfelvétel megismerésének idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is 
jegyzőkönyvnek minősül. 

 

17. § Az érintett jogai:  

A. Érintett tájékoztatáshoz való joga 

Az Adatkezelő külön adatkezelési tájékoztatókat készített és az Adatvédelmi és Adatkezelési 

szabályzat VII. és VII. címében említett intézkedéseket hozta annak érdekében, hogy az érintett 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett 

valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 

és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  

 

B. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

• az adatkezelés céljai;  

• az érintett személyes adatok kategóriái;  

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 

a nemzetközi szervezeteket;  

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen;  

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

• automatizált döntéshozatal 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.  

 

C. Érintett helyesbítéshez való joga 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A kamerás megfigyelés esetében nem kivitelezhető 

az érintett ezen jogának gyakorlása, viszont továbbra is jogában áll kérelmezni a helyesbítést. A 

kérelmet a technikai okok miatti megvalósíthatatlanság miatt szükséges elutasítani. 

 

D. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike 

fennáll: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

• az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

 

E. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:  

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Törlés esetén az összes kezelt adatot törölni kell. 

 

18. § Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül:  

• 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;  

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  
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• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

(2) Ha az adatkezelés 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 Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

(4) Az adatkezelés korlátozását esetében a személyes adatokon további adatkezelési műveletek 

nem végezhetők.  

19.§ Érintett tiltakozáshoz való joga 

(1) Bármely érintett számára akkor is biztosítani kell a jogot arra, hogy az egyedi helyzetükre 

vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon.  

(2) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 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.  

(3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  

(4) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(5) A jelen szakaszban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.  

(6) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
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(7) Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kapcsán. 

20.§ Érintett jogainak gyakorlása esetében alkalmazandó eljárás 

(1) Amennyiben bármely érintetti jogot érintő kérelem érkezik, arról az adatok kezelését 

ténylegesen végző tisztviselő, ügyintéző haladéktalanul köteles felettesét értesíteni. 

(2) Az adatok kezelését ténylegesen végző tisztviselő, ügyintéző felettese haladéktalanul felveszi 

a kapcsolatot az Adatvédelmi Tisztviselővel, akivel közösen javaslatot tesznek a megkeresésre, 

kérelemre adandó válaszra, amelyet a vezető elé terjesztenek. A válasz jóváhagyása a vezető 

felelőssége. 

(3) Amennyiben a kérelem a képfelvétel megismeréséhez kapcsolódik és a kérelem elfogadásra 

kerül, valamint a képfelvételen az érintetten kívül más érintettek is láthatók, ezen személyek 

képét szükséges felismerhetetlenné tenni. 

21.§ Az érintetti jogokat érintő kérelmek esetében az alábbiakat kell figyelembe venni:  

(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 

ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.  

(2) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

(3) Az Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, a 

kérelemmel megegyező formában, írásban postai vagy elektronikus úton, díjmentesen köteles 

megadni. 

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor tájékoztatja az érintettet 

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt 

- túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

(6) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt 

terheli. 
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(7) Díj meghatározása esetén a vezető külön rendelkezést hoz a tárgyban, amely részletesen és 

pontosan meghatározza a díjfizetéssel érintett eseteket és feltételeket, valamint a felszámítható 

díjak összegét. 

(8) Ha az Adatkezelő ügyintézőjének megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 

természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának 

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

(9) Az Adatkezelő az adatok kezelését ténylegesen végző tisztviselő, ügyintéző útján biztosítja, 

hogy az Érintett számára bármely értesítés, tájékoztatás könnyen hozzáférhető és olvasható 

formában, tömör, világos és közérthetően megfogalmazott tartalmú legyen. 

(10) Az Érintett jogai gyakorlásának korlátozásához vagy teljesítésének megtagadásához, a 

vezetőnek az Adatvédelmi Tisztviselő álláspontjának kikérését követően meghozott döntése 

szükséges. 

(11) A döntésről tájékoztatni kell az Érintettet, a tájékoztatásnak ki kell terjedni a jogi és ténybeli 

indokok felsorolására, illetve tájékoztatást kell tartalmaznia az Érintett számára elérhető 

jogorvoslati lehetőségekről. 

(12) A bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.  

(13) Az Érintett a kérelmét az Adatkezelő vezetőjéhez vagy az Adatvédelmi Tisztviselőhöz 

nyújthatja be.  

(14) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a felügyelő hatósághoz, illetve 

bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 

Adatkezelő köteles bizonyítani. 

VII. Cím 

A kamerarendszerrel rögzített felvétel adatkezelési jogosultságainak 
meghatározása 

 

22.§ A felvételek folyamatos megtekintésére a technikai feltételeket biztosítani kell, kizárólag 

megfelelő végzettséggel rendelkező személyek nézhetik az élőképet. Az említett végzettséggel az 

Adatfeldolgozóként tevékenykedő Újpesti Vagyonőr Kft. dolgozói rendelkeznek. Megbízás 

alapján az Újpesti Vagyonőr Kft. dolgozói végzik a kameraképek jelen idejű, folyamatos 

megfigyelését. 

23.§ A bűncselekmény, lényeges magánérdek vagy közérdek megsértését tartalmazó 

felvételek utólagos megtekintése is kizárólag akkor  megengedett, ha a felvételek törlésével 

szembeni ok felmerülésére tekintettel az automatikus törlésre nem kerülhet sor.  
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24.§ Amennyiben a felvételek törlésére az érintett kérelmére nem kerül sor, a felvételek 

szükség szerinti visszanézésére a vezető és az Adatvédelmi Tisztviselő, valamint a vezető 

helyettese jogosult, továbbá a vezető által megbízott személy.  

Az Újpesti Vagyonőr Kft. dolgozói, amennyiben bármilyen szabálysértést tapasztalnak, jogosultak 

a szabálysértést rögzített kamerafelvételről mentést vagy képernyőképet készíteni, amiről az 

ügyvezetőt kötelesek tájékoztatni.  

VIII. Cím 

Adatbiztonsági intézkedések 

25. § A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor elhelyezésére szolgáló 

helyiségben a megtekintéskor kizárólag az arra jogosultak lehetnek jelen.  

26. § A tárolt képfelvételek visszanézését, a jelen lévő személyek nevét, beosztását és a 

felvételekről készített mentést dokumentálni kell. A Megtekintési Nyilvántartás a jelen 

szabályzat melléklete.  

27. § A kamerarendszer technikai-műszaki felülvizsgálata, üzembiztonsági, illetve egyéb ok, így 

különösen karbantartás esetén a VIII. cím rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

IX.  Cím 

Záró rendelkezések 

 

28. § A jelen Szabályzat az I. címben felsorolásra került hatályos jogszabályokra tekintettel készült  

 

29. § A jelen szabályzat 2020. ….… napján lép hatályba. 

 

30. § A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az Adatkezelő minden olyan szabályozása, 

 amely a jelen szabályzat hatálya alá tartozó rendelkezést tartalmaz, hatályát veszti.  

 

Kelt. 

 

   .........................................  

  

 Ügyvezető 

  

 

 


