Adatkezelési tájékoztató
kamerával történő megfigyeléshez
1.

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a 2. pont szerinti Társaság („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. alapján megfelelő módon tájékoztassák adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető
jogosítványokról.
A területen kamerás megfigyelőrendszer működik. A kamerák által megfigyelt területek: a bejáratok (recepcióval együtt), a folyosók, a lépcsőházak, a közösségi terek, a belső udvar. A kamerák elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatás és a kamerák által megfigyelt területek meghatározása a recepción megtekinthető.
2.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE
ÉMÁSZ Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.; cégjegyzékszám: 05-10-000067, honlap címe: www.elmuemasz.hu)

3.

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Dr. Knol Balázs, 1132 Budapest, Váci út 72-74., adatvedelem@emasz.hu
4.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA TERMÉSZETES SZEMÉLYEK
ESETÉBEN

A megfigyelőrendszer használatának célja a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó személyek (Érintettek) mozgásának és cselekedeteinek
megfigyelése élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint az adatkezelő tulajdonában vagy használatában álló vagyon védelme, az
azt érintő esetleges jogsértő cselekmények, ideértve a munkaszerződésből fakadó kötelezettségszegő cselekményeket is, megelőzése, felderítése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági, bírósági eljárás vagy egyéb eljárás során történő bizonyítás, igényérvényesítés.
5.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő biztosítja, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas.
Kezelt személyes adatok kategóriái: Érintettek képmása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő 4. pontban meghatározott jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja). Ebben az esetben az érintett
bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ekkor a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők 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.
6.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Az adatkezelő megbízásából a SECURIMASTER Kft. (1221 Budapest, Duna utca 1-3.) (a továbbiakban: a megfigyelőrendszer „Üzemeltetője”) jár
el (adatfeldolgozó).
Az adatok továbbításra kerülhetnek hatóságok, bíróságok (harmadik személyek) részére a jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek
mellett.
Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el:
•

https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato

•

https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/rolunk/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato

Harmadik személyek részére adattovábbítás nem történik, kivéve, ha erre vonatkozóan jogszabályból, vagy hatósági határozatból eredő kötelezettség állna fenn.
7.

HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A rögzített felvételeket jogsértés (szabálysértés, bűncselekmény, vagy a munkavállalói kötelezettségszegés) gyanújának esetében lehet megtekinteni. A képfelvételek megismerésére az Adatkezelő Biztonsági vezetője, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők, valamint az Üzemeltető adatvédelmi szabályzatában meghatározott személyek (ügyvezető és az általa erre feljogosított más személy) jogosultak. Az Érintett hozzáférési joga
a tájékoztató 10. pontjában kerül szabályozásra. Az Adatkezelő a részletes, belső adatbiztonsági intézkedéseket a vonatkozó szabvány (ISO
27001) alapján az ISMS (Információ Biztonság Irányítási Rendszer) működtetéséről szóló szabályzatában dolgozta ki.
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8.

AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.
9.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 naptári nap elteltével megsemmisítésre kerül.
10.

ÉRINTETTI JOGOK

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg. Az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét elsősorban az Adatkezelőnél, a 2. és 3. pontban
meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.
a.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló
kezelése ellen. 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.
Ez nem érinti a tiltakozás előtt megvalósított adatkezelés jogszerűségét.
b.
Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, valamint a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az Adatkezelő:
•
•

milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési céllal; mennyi ideig kezeli,
továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbított a személyes adatait;
•
az érintettet milyen jogok illetik meg (helyesbítés, törlés, kezelés, korlátozás, tiltakozás)
•
a felügyeleti hatósághoz (11. pont) való panasz benyújtási jog
•
az adatok forrása, ha az nem az érintett
•
az Adatkezelő alkalmaz-e az automatizált döntéshozatalt, , ideértve a profilalkotást is, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára, az adatkezelés jelentőségére és várható következményére vonatkozó információk.
Amennyiben az érintett a személyes adatok másolatát kéri, úgy azt az adatkezelő az adatokat tartalmazó adathordozó (pl. pendrive) rendelkezésre bocsátásával biztosítja.
c.
Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
•
•
•
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes; és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

d.
Törléshez 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 a GDPR 17. cikkében meghatározott
esetekben (pl. ha az adatkezelés jogellenes vagy az adatkezelési cél megvalósult vagy az a) pont szerinti tiltakozás eredményessége esetén).
11.

AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az Érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH). Elérhetőségei: postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9..; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: http://naih.hu.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az érintett jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan
bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt
érvényesíteni.

ÉMÁSZ ZRT.
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