Adatvédelmi tájékoztató a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Cg. 01-10-045561)
a vagyonvédelmi kamerarendszerről
I.
A tájékoztató célja
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elkötelezett abban, hogy működéséhez, feladata ellátásához
feltétlenül szükséges, magánszemélyek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban,
különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére „GDPR”, a
magánszemélyek jogainak és szabadságainak maximális figyelembe vételével kezelje.
Jelen tájékoztató célja bemutatni a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-nél (Cg. 01-10-045561, a
továbbiakban, mint Társaság) folytatott, vagyonvédelmi kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelések
során alkalmazott elveket és átfogó képet adni az adatkezelés folyamatairól.
II.
Alapfogalmak
A tájékoztató megértéséhez szükséges néhány alapfogalom tisztázása:
i.
Személyes adat: Egy azonosított, vagy azonosítható személlyel kapcsolatba hozható bármely
információ.
ii.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely művelet, illetve
műveletek összessége. Adatkezelést csak olyan adatokon lehet végezni, amelyek valamely
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé
kívánnak tenni, az adat hordozójától, megjelenési formájától függetlenül.
iii.
Adatkezelő: Aki úgy dönt, hogy saját céljaira személyes adatokat dolgoz fel.
iv.
Adatfeldolgozó: Feladata az Adatkezelő megbízásából az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Tevékenységéért az Adatkezelő a felelős.
v.
Érintett: Az a magánszemély, akinek a személyes adataival az adatkezelés történik.
vi.
Harmadik fél: Az Adatkezelőn és az Érintetten kívüli harmadik jogi vagy természetes személy.
vii.
GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
III.
Adatkezelő
i.
E tájékoztató tekintetében adatkezelő:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (továbbiakban Társaság)
1024 Budapest Lövőház u. 37.
Cégjegyzék száma:
01–10–045561
IV.
Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
i.
Az adatkezelés: a Társaság telephelyén, vagyonvédelmi céllal üzemeltetett kamera rendszer
használata során látható „élő” kép, valamint a keletkezett felvételek kezelése. A kamera
rendszer észlelt mozgás esetén felvételt készít, amelyet saját központi egységén rögzít. A
felvételeket visszanézni csak különösen indokolt esetben és csak elnök-vezérigazgatói
engedéllyel lehetséges. Amennyiben egy adott kamera látóterében vagyonvédelmi incidens
nem történik (betörés, rongálás, lopás, baleset), akkor a rögzített képek visszanézés nélkül
automatikusan törlődnek. Az „élő” képet csak a portaszolgálatot ellátó személyek láthatják,
kezelhetik. Az „élő” kép mérete és felbontása nem, vagy alig teszik lehetővé a képeken látszó
személyek azonnali azonosítását, a rendszer az események észlelésére alkalmas, lehetővé téve
a portaszolgálatnak a számára a kamerák nélkül láthatatlan helyeken történő beavatkozást.
ii.
Kezelt adatok köre:
A felvételeken szerepelhetnek a Társaság munkavállalói, illetve a kamera látószögén belül
elhaladó, a Társaság szempontjából „külsős” személyek. Személyes adatok kezelésének egyik
feltétele, hogy az a személy, akinek az adatait a Társaság kezeli, beazonosítható legyen.
„Külsős”, ismeretlen személyek esetében a beazonosítás nem áll fenn. A Társaság a kamera
rendszerhez kapcsolt, az azonosítást elvégző eszközt nem üzemeltet.
A Társaság munkavállalói, állandó partnerei esetében az azonosítás esetleg elvégezhető, bár a
kamerák felbontása erre nem igazán alkalmas, így az adatkezelés fennáll.
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iii.

iv.

v.

vi.

Az adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke. Mivel a portaszolgálat máshogy nem tudja
ellátni a vagyonvédelemmel összefüggésben feladatát, így szükséges egy kamera rendszer
üzemeltetése. Ezzel kapcsolatban a Társaság az érdekmérlegelési tesztet elvégezte.
Az adatkezelés időtartama: A Társaság a rögzített felvételeket a jogszabályban megengedett 3
napig tárolja, azokat harmadik fél részére – kivételt képez ez alól a hivatalos hatósági
megkeresés – át nem adja.
Az adatkezeléssel összefüggő speciális intézkedések: A Társaság telephelye a szomszédos
közterületektől fizikailag nincs elválasztva, így a közterületet használók is a Társaság
területére, így a kamerák látókörébe kerülhetnek. Az ő figyelmüket az épület minden oldalán,
jól látható módon kihelyezett, a kamerás megfigyelésre figyelmeztető táblával kell felhívni.
A Társaság a kamerák látókörén belül dohányzó, pihenő területet nem jelölhet ki.
Az egyes kamerák által „belátott” terület
i. 1-es kamera, Makadám klub bejárata

ii. 2-es kamera, főbejárat
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iii. 3-as kamera, udvar

iv. 4-es kamera, Lövőház u.
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v. 5-ös kamera, „szemetes”

vi. 6-os kamera, autóbeálló, Lövőház u. felől
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VI.
i.
ii.

Az Érintettek jogai
tájékoztatás: a Társaság az adott adatkezelésről jelen dokumentumban tájékoztatja az
Érintetteket az adatkezelés tényéről, céljáról, jogalapjáról, idejéről és az adatkezelésben
szereplő adatok típusáról.
hozzáférés: a Társaság – amennyiben az nem sérti mások személyes adatok biztonságához való
jogát, valamint a Társaság részéről nem jár aránytalanul nagy teherrel – betekintést biztosít a
magánszemélynek saját, személyes adatai tekintetében.
helyesbítés: Jelen adatkezelés esetén a helyesbítés joga nem értelemezhető.
törlés, elfeledtetés: A kamerák látókörén áthaladt Érintettek esetében a törlés maximum 3 nap
múlva automatikusan megtörténik. Ezen időpont előtti rendszeres, csak egy érintettre
alkalmazott törlés a Társaság számára aránytalanul nagy teherrel járna, így az nem lehetséges.
tiltakozás: az érintett tiltakozhat adatinak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozás idejére – míg
az esetleges vitás helyzet nem rendeződik – az érintett személyes adatainak kezelését
felfüggeszti. Társaság csak az érintett tudtával és beleegyezésével gyűjt információt.
adathordozhatóság: a kamera rendszer által rögzített képek nem hordozhatók. Más
adatkezelőnél ezek relevanciával nem bírnak, így azokat az Érintett részére sem lehet átadni.
automatikus döntéshozatal: a Társaságnál nincs olyan adatkezelés, amely automatikus
(valamely gépi algoritmus alapján) döntéshozatal forrásául szolgálna, így Érintettek azon joga,
hogy saját kérésükre az automatikus döntéshozatal hatálya alól kivonják személyes adataikat,
nem releváns.
jogorvoslat: amennyiben az Érintett és a Társaság között az Érintett saját adatainak kezelése
tekintetében vita alakulna ki, Érintettnek joga van jogorvoslattal élni. Erről a Társaság minden
esetben tájékoztatja Érintettet.
Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett, bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel, észrevétellel keresheti
a Társaság munkatársai is az adatkezeles@fomterv.hu e-mail címen.
Amennyiben a Társaság az Érintett véleménye szerint nem megfelelően kezelte Érintett
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát, közvetlenül fordulhat a
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 24.

Fentieket tudomásul vettem:

………………………………………………………
aláírás

Kelt:……………………………………………..

………………………………………………………
név (nyomtatott betűvel)
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