TAJEKozTAT6

5.s2. mel16klet

KAMERAS MEGFIGYEL6RENDSZER ALKALMAZASAROL
1. Adatkezel6 megnevez6se:
Kepvise16 megnevez6se: Bebolna Nemzeti M6nesbirtok

Adatv6delmi tisztvisel6 megnevez6se: Bozorin6 Takecs Margit
Sz6khelye: 2943 86bolna, M6sz6ros u.1.
Tekrfonsz6m: 34/569-200
E-majl: menesbirtok@babolnamenes.hu
Intef net: www.babolnamenes,hu

2.
hogy Int6zm6ny0nk mint adatkezel6 _ az e tablaval jelzett
.1:.ii16koztatjuk,
helyis6gben az emberi 6let, testi 6ps6g, szem6lyj szabadseg, az Ozleti titok v6delme
6s vagyonvedelem c6lj6b6l elektronikus megfigyelorendszert alkalmaz, amely
kdzvetlen megfigyelest
k6p-, hang-, vagy k6p- 6s hangrdgzitest 6s tarolAst i;
lehetove tesz. A kamera rjgziti az On magatartdsat is.
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3. Ezen adatkezel6s jogalapja: az adatkeze16jogos 6rdekeinek 6rvenyesitese.

4. Latogat6k, vend6gek 6j6koztat6sa: A megfigyelt terrjtetre betepo harmadik
szernolyekrol (Ugyfelek, l6togat6k, vend6gek) k6p 6s hangfelvetel a
hoz:djerulesukkal keszitheto 6s kezelheto. A hozz6jerulds reutal6 magadottnak
tekintend6. Reuta16 magatartes kill6ndsen, ha az ott tart6zkod6 termeszetes szem6ly
a mi)gfigyelt terilletre e tajekoztates ellenere a teriiletre bemegy. Ezen adatkezelds
c6ljdt a 1. pont tartalmazza, jogalapja az 6rintett hozzejaruldsa.
5. Tiirolas ideje: A rdgzitett felv6teleket felhaszndl6s hi6nyaban maximum 3 (herom)
munkanapig orizhetok meg. Felhaszndlesnak az minosUl, ha a rdgzitett kep-, hang-,
vagy k6p- 6s hangfelvetelt, valamint mds szemelyes adatot bir6s6gl vagy mds
hat6segi elj6resban bizonyit6kk6nt kiv6njak felhaszn6lni.

6. A t6rolas helye: az adatkezelo sz6khelye / telephelye, fi6ktelepe.

7. A felv6tel megtekint6s6re jogosultak: Az elektronikus megfigyelorendszerrel
rogzitett adatok megtekint6s6re a tdrv6nyben erre feljogositottakon kivol a

jogs(irt6sek feltarasa es a rendszer milkddes6nek ellenorz6s celjab6l a kezelo
szenr6lyzet, a munkdltat6 vezetoje, tovabbd a megfigyelt terUlet munkahelyi vezet6je
Jogor;ult.

8. Adatbiztonsagi int6zked6sek:

a) a kepfelvetelek megtekjnt6sere 6s visszan6z6s6re szolgel6 monitor ogy kell
elhelyezni, hogy a kepfelv6telek sugerzesa alatt azokal a jogosuftsegi koron kivill
m6s szem6ly ne l6thassa.

b) A megfigyel6s es a terolt k6pfelv6telek visszan6z6se kizerolag a jogserto
cselekm6nyek kisziir6se, az azok megszrjntet6sehez szuks6ges int6zked6sek
kezdemenyez6se cell6bol vdgezhetd.

c) A kamerek 6ltal sug6rzott k6pekr6l a kozponti felvev6 egys6gen kivul
eszk,5zzel felvetelt kesziteni nem lehet.
d) A felv6tel hord026 eszkozeit elzdrt helyen kelltarolni.
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e) A tdrolt

kepfelv6telekhez hozzel6r6s csak biztonsegos m6don, 6s akk6nt
tortenhet, hogy az adatkezelo szemelye azonosithat6 legyen.
D A terolt kepfelv6telek visszan6z6s6t es a k6pfelv6telekr6l k6szitett ment6st
dokumentalni kell.

g) A jogosults6g indokenak megsziin6se eset6n a t6rolt

k6pfelv6telekhez

a

hozz6f6r6st haladektalanul meg kell szirntetni.
h) l\ rdgzito k6szulekben elkillonitett merevlemezrol fut az operecios rendszer es a
rdgzitesre kerUlt felvetelek. A felvetelekrol kUlon biztons6gi m6solat nem keszul.
i) Jogs6rto cselekmeny 6szleles6t kovetoen a cselekm6nyr6l keszrjlt felv6tel tarolesa
es a sziiks6ges hat6sAgi eljar6s haladektalanul kezdem6nyez6se fel6l int6zkedni
kell, egyben tiijekoztatni kell a hat6sagot, hogy a cselekmenyr6l k6pfelvetel k6sztilt.
9. I6j6koztatAs az 6rintett szem6ly iogai16l, 6s a jog6rv6nyesit6sr6l

Az, akinek jogdt vagy jogos 6rdek6t a k6p-, hang-, vagy a k6p- 6s hangfelv6tel
adatdnak rogzit6se erinti, a kep-, hang-, valamint k6p- es hangfelv6tel rogzites6t6l
szemitott harom munkanapon belul jog6nak vagy jogos erdek6nek igazolaseval
k6rheti, hogy az adatot annak kezel6je ne semmisitse meg, illetve ne tordlje.

Az 6rintett jogait r6szletesen az Adatkezel6si tej6koztatonk tatlalmazza,

amely

el6rhet6 a tdrsasag honlapjan, illetve a szekhely6n. Kiemeljtik ebbol, hogy az
6rintettnek joga van az dtlethat6 tejekoztat6shoz, a kommunikeci6 es az erintett
joggyakorlesanak elosegit6s6hez. A fekigyeleti hat6siig panaszt tehet. Joga van
adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hatekony bir6sagi jogorvoslathoz.
Az adatkezel6nek el6 kell segitenie az 6rintett jogainak a gyakorlas6t. Az
adatkezel6 indokolatlan kesedelem n6lkUl, de mindenf6lek6ppen a k6relem
beerkezes6tol szamitott egy h6napon belill tej6koztatja az erintettet a jogai
gyakorles6ra irenyulo k6relme nyoman hozott intezkedesekr6l. Ha az adatkezel6
nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyomdn, kesedelem n6lkul, de
legk6sobb a k6relem be6rkez6s6tol szAmitott egy h6napon belul tAekoztatja az
erintettet az int6zkedes elmaradesanak okair6l, valamint arr6l, hogy az 6rintett
panaszt ny0jthat be valamely felugyeleti hat6sagn6l, 6s 6lhet bir6sagi jogorvoslati
jog,rval.

Az adatkezelo az informaci6kat 6s az erintett jogai16l sz6l6 taj6koztat6st
int6zked6st dijmentesen biztositja, azonban
szemithato fel.
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