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Részletes adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatban a PSI Technology Kft. 

(székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.D..; cégjegyzékszám: 06-09-016265; képviseli: 

Patócs Géza Tamás; adatvédelmi tisztviselő: Szarvas Kata), mint a 8. pontban listázott 

építkezéseken (a továbbiakban: „Építkezés”) alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer  

üzemeltetője, és mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), az alábbiakról 

tájékoztatja Önt: 

1. Az Építkezésen elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk. 

Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 

továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban – 

kizárólag vagyonvédelmi célból, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése 

érdekében használjuk. 

Az adatkezelés célja: az Építkezés területén tartózkodó személyek életének és testi 

épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő 

rendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók 

munkáltatói ellenőrzése. 

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem 

használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy 

hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik 

kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

2. Az adatkezelés jogalapja: az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) 

bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontja]. 

A jelen tájékoztató ismeretében az Építkezés területére való belépést az érintett – ráutaló 

magatartással megtett – hozzájárulásának tekintjük. 

3. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az 

élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít. 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre: az 

Építkezés területén tartózkodó természetes személyek.   

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, 

magatartása. 
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4. Adatkezelés időtartama: az érintettnek az Építkezés területére történő belépésétől 

számított 30 nap, érdekmérlegelési teszt alapján az adatkezelő jogos érdeke védelmében. 

A képfelvételek tárolása felhőalapú.  

 

5. A képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az 

alábbiak szerint. 

A kamerák élőképének és tárolt felvételének megtekintésére a mindenkori ügyvezető 

igazgató, a projektvezető, a projekt koordinátora, és a szerződés alapján megjelölt 

biztonsági szolgálat alkalmazottai jogosultak.  

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre 

tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé 

van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns 

információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő 

személyek neve. 

6. A kamerák az Építkezés teljes területét megfigyelik. Az adott építkezésen működő 

kamerák pontos elhelyezkedését, illetve a kamerák által megfigyelt területet jelölő ábra a 

vagyonvédelmi céllal összhangban kizárólag a telepítés(ek) helyszínén tekinthető meg.  

 

7. Ön, mint érintettet megilletik az ún. érintetti jogok. Ezzel kapcsolatban az 

alábbiakról tájékoztatjuk. 

Az érintettek jogai:  

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy (2018. évi XXXVIII. Törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint 

más kapcsolódó törvények módosításáról, 2. § 1. pont).  

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése 

érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három napon belül 

jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön 

megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített 

képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak 

haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés 

mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített 

képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A 

kérelmet a PSI Technology Kft. vezetőség részére kell benyújtani, igazolható módon, 

írásban átadva.  

 

Az érintett az alábbiakat kérelmezheti: 

 tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, 
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Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon 

tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról: 

 arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e; 

 az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről; 

 az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről; 

 az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról; 

 a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; 

 az adatkezelés időtartamáról; 

 azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

 az adatkezelés következményeiről; 

 az Ön jogairól; 

 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 

megtett intézkedésekről. 

Továbbá, az érintett kérelmezheti: 

 személyes adatainak helyesbítését, valamint 

 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével törlését – vagy 

zárolását. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén, 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint  

 törvényben meghatározott egyéb esetben.  

 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül a PSI Technology adatvédelmi felelőse megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

8. Építkezések listája, ahol Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet: 

a. D37 építkezés (1037 Budapest, Domoszló útja 37.) 

b. Pécsely építkezés (8245 Pécsely, Fő utca 121.) 

c. Adatkezelő saját telephelye (1181 Budapest, Reviczky Gy. u. 5-15) 


