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A Herpály Team Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. Cg:
09-09-001011, adószám: 10588549-2-09) mint adatkezelő, munkáltató, az Mt. 11. § (1)-(2) és az Szvtv.
31.(1) bekezdését is figyelembe véve, a társaság munkavállalóit, ügyfeleit, látogatóit, a munkáltató egyes
telephelyein kiépített kamerás megfigyelő rendszer, mint technikai eszköz alkalmazásáról és az ahhoz
kapcsolódó adatkezelésről az alábbiak szerint tájékoztatom:

1. A szabályzat célja és a technikai eszközök (elektronikus megfigyelőrendszer) elhelyezkedése:

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Herpály-Team Kft-nél a képfelvételre és rögzítésre alkalmas
kamerás megfigyelőrendszer rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem elveinek, az Info tv. és a GDPR
Rendelet követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan
hozzáférést, azok megváltoztatását, valamint a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

1.1. Az adatkezelő, munkáltató a 4100 Berettyóújfalu, Fürdő utca. 1, valamint a Piac 1600/6 hrsz. alatti
telephelyén, a 2.sz. melléklet szerinti helyiségeiben kamerás megfigyelő rendszer került kiépítésre és napi
24 órás időtartamban működtetésre, melynek képi anyaga a 4. pontban részletezett célból rögzítésre és
tárolásra kerül az Mt. 11. (1)-(2) bekezdésével és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban.

Az 1.1. pontban megjelölt kamerák pontos elhelyezkedését, azok megfigyelési területével és látószögével
együtt a jelen tájékoztató 2. sz. mellékletét képező leírás rögzíti. Nem alkalmazható elektronikus
megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen
mosdóban, illemhelyen, öltözőben.

Az 1.1. pontban foglaltak szerint kamerával megfigyelt helyiségekben az elektronikus megfigyelés,
valamint a képi anyag rögzítés (adatrögzítés) tényét figyelemfelhívásként piktogrammal/képi utalással
ellátott információs tábla, illetve matrica (Kamerával megfigyelt terület) is jelzi.

2. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya a Herpály-Team Kft által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer
üzemeltetésében, karbantartásában közreműködő munkavállalókra.

3. Az adatkezelő megjelölése
név: Herpály-Team Építőipari és Szolgálgató Kft.
cím 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35.
Telefon: 06-54-402-436
e-mail: adatvedelem@herpalyteam.hu

4. Az adatkezelés céljának meghatározása

Az adatfeldolgozó, munkáltató részéről az 1. pontban foglaltak szerint kiépített és működtetett kamerás
megfigyelőrendszer, valamint az általa rögzített adatok rögzítése és kezelése az alábbi, törvényben
meghatározott céllal történik:

A társaságnál üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetésének célja:

1) Vagyonvédelmi cél:
a) A szolgáltatói tevékenységhez használt gépek, eszközök továbbá a társaság munkavállalói,

(szakmai gyakorlatot töltő tanulók) és megbízottjai vagyontárgyainak védelme (ideértve
fuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos (jog)vita tisztázását, feltárását, bizonyítását,
vendég panasz, bérlő panasz kivizsgálását is).



b) Illetéktelen belépés megakadályozása és esetleges bűncselekmény megelőzése vagy ezzel
kapcsolatos bizonyíték szolgáltatása céljából

2) Személyvédelmi cél:
a) A társaság munkavállalói, (szakmai gyakorlatot töltő tanulók) és megbízottjai, életének,

személyének, testi épségének védelme, a területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a
bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, továbbá szabálysértések és bűncselekmények
utólagos kivizsgálásának elősegítése; (a továbbiakban: személy- és vagyonvédelem).

5. A kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés jogalapja
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése során kezelt adat: az érintettek képmása, más személyes
adat, ami a képfelvételen látszik (pl.: jármű rendszáma).
A kezelt adat forrása: az érintett.
Az adatkezelés jogalapja:

- a társaság vagyonvédelemhez és személyvédelemhez fűződő jogos érdeke
- az érintett önkéntes hozzájárulása

A társaság táblák formájában tájékoztatást helyez ki, amivel eleget tesz az előzetes tájékoztatási
kötelezettségének, továbbá a jelen szabályzatot a honlapján is elérhetővé teszi annak érdekében,
hogy az a munkavállalók, vendégek, üzletfelek, bérlők által megismerhető legyen.  Az érintett az
önkéntes hozzájárulást ráutaló magatartással adja meg azáltal, hogy a tájékoztatást követően a
megfigyelt területre bemegy, ott tartózkodik.

6. Az adatok nyilvántartásának módja (eszközök)
A társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer külső és belső térben elhelyezett, általános
térfigyelési szerepet betöltő kamerákból, a kamerák által rögzített képet megjelenítő monitorokból,
valamint az adatkezelés helyén kijelölt irodai helyiségben található zárható rack szekrényben elhelyezett,
a kamerák által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből áll.

7. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai
A megfigyelőrendszer hozzáférhetősége fizikailag és szoftver szinten is korlátozott, arra csak
jogosultsággal van lehetőség. A megfigyelőrendszer által valós időben közvetített, a megfigyelő
monitorokon megjelenítésre kerülő képeket a társaság ügyvezetője, pénzügyi-számviteli vezetője,
rendszergazdája, piacfelügyelője (piacon) tekinthetik meg.

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

- A megfigyelőrendszer által rögzített képfelvételhez kizárólag a tárasaság ügyvezetője, pénzügyi-
számviteli vezetője, rendszergazdája, piacfelügyelője, valamint az általuk kijelölt, illetve megbízott
munkatársak, a Herpály-Team Kft jogi képviselője, a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő
felhasználás érdekében a bíróság és az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező más
hatóság férhet hozzá.

A jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint
nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából - a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség,
a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, nemzetközi jogsegély keretében
külföldi hatóság, jogának vagy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében valamely harmadik személy
igényelhet adatot.

Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a megkereső részére a társaság ügyvezetője,
rendszergazdája, valamint az általuk kijelölt munkatársak haladéktalanul megküldik. Akinek jogát vagy
jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 30 napon belül kérheti, hogy a felvételt a társaság
ne semmisítse meg, vagy ne törölje.



A rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 (harminc) nap elteltével
meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-illetve hangfelvétel
bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy bíróság, hatóság részére ilyen eljárás
során benyújtásra kerül.
A felvételek 30 nap után törlődnek, kivéve, ha elmentésre kerül felhasználás miatt Bíróság vagy hatóság
megkeresésére a rögzített kép-, illetve hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg
kell küldeni. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a fenti bekezdésekben foglaltaknak
megfelelően a rögzítéstől számított 30 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti,
hogy a képfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne törölje (zárolás joga) 5 .sz melléklet.
Az adatok betekintésére, a megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényekről,
körülményekről jegyzőkönyvet kell felvenni (4.sz. melléklet). A jegyzőkönyv egy példányát a felvétel
megőrzését kérelmező jogosultnak meg kell küldeni, illetve a társaság Adatvédelmi Szabályzatában
meghatározottak szerint az adattovábbítási nyilvántartásba be kell jegyezni és annak mellékleteként meg
kell őrizni.

Ha ezt követően 30 napon belül bírósági vagy hatósági megkeresésre nem kerül sor a képfelvétel
vonatkozásában, a rögzített képfelvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.

Balesetek, káresetek, reklamációk, jogviták körülményeinek kivizsgálása érdekében a társaság a felvételt
felhasználhatja. Ezen vizsgálat idejére, de legfeljebb a felvétel rögzítésének időpontját követő 30 napra a
szolgáltató mentesül a megsemmisítési vagy törlési kötelezettség alól, feltéve, hogy az eseményt a felvétel
elkészítését követő 30 napon belül részükre bejelentették, vagy arról más módon tudomást szereztek.
Jogvita során a releváns kamerafelvételek a társaság jogi képviselőjének továbbításra kerülnek. A
vizsgálatra felhasznált képfelvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedések, illetve
lehetséges további jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró határozat - ideértve a bírósági eljárást is -
véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 15 napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell.

8. Tájékoztatási kötelezettség a megfigyelőrendszerek működtetéséről
A társaság a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása esetén köteles a megfigyelő rendszer által
megfigyelt területen egyértelműen és részletesen tájékoztatást nyújtani a képfelvétel készítésének,
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról,
a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről,
továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az
érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről. A tájékoztatási
kötelezettségnek a társaság akként tesz eleget, hogy a jelen szabályzatot a társaság honlapján elérhetővé
teszi, továbbá a megfigyelt területeken, jól látható helyen, figyelmeztető táblákat, illetve matricákat
helyez el az 1. számú melléklet szerinti szöveggel.

9. Hivatkozások

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi
I. tv. (Mt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. tv. (Ptk.), továbbá az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. tv. (Info tv.) valamint a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005 évi CXXXIII. tv. (Szvtv.) valamint a Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR Rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
vagy az adatfeldolgozónál is lehet élni. A NAIH elérhetősége: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-
11, email/postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.:9.



10. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat 2019.07.01 napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. A szabályzat rendelkezéseit az
érintett munkavállalókkal ismertetni kell.

Herpály-Team Kft.

1. sz. melléklet Adatkezelési Tájékoztató
2. sz. melléklet Kamerák
3. sz. melléklet Érdekmérlegelési teszt
4. sz. melléklet Jegyzőkönyv képfelvétel betekintéséről
5. sz. melléklet Jegyzőkönyv korlátozásról



1-1. számú. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET

Adatkezelő neve: HERPÁLY TEAM" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság rövidített neve: "HERPÁLY - TEAM" Kft.
Cégjegyzékszáma: 09-09-001011
Székhelye: 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35.
képviselője: Zámbori Péter ügyvezető
Adatvédelmi Tisztviselő: Buka László Pál
Email cím: adatvedelem@herpalyteam.hu
Telefonszám: 06-54-402-436

Felhívjuk figyelmét, hogy a „HERPÁLY  TEAM”  Kft. a  Bihar  Termálliget  területén  a  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak, jogos érdek alapján
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat,
képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Társaságunk a kamerarendszer
használatához kapcsolódóan érdekmérlegelési tesztet is végzett, mely alapján megállapította, hogy az adatkezelés szükséges
és arányos, a Herpály-Team Kft. jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja az objektum biztonságának megóvása, a „HERPÁLY-TEAM”
Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak
megóvása.

Az adatkezelés érint minden olyan személyt, aki a megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az önkéntes hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható, így amennyiben Ön a megfigyelt
területre bemegy, ott tartózkodik, úgy hozzájárulását megadottnak tekintjük a képfelvétel készítéshez.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja GDPR 6.cikk 1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekének érvényesítése, GDPR 6. cikk 1) a) érintetti hozzájárulása.

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:

- a Herpály-Team Kft. ügyvezetője, pénzügyi-számviteli vezetője, kijelölt rendszergazda
- jogvita során a Herpály-Team Kft. jogi képviselője,
- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet
hozzá.
A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 4100 Berettyóújfalu, Fürdő utca 1.sz. – Iroda helyiség

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama: felhasználás hiányában a felvételtől számított 30, azaz harminc nap.

A társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer külső és belső térben elhelyezett, általános térfigyelési szerepet
betöltő kamerákból, a kamerák által rögzített képet megjelenítő monitorokból, valamint az adatkezelés helyén kijelölt irodai
helyen található szekrényében elhelyezett, a kamerák által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből
áll.

 Adatfeldolgozót nem vesz igénybe a Herpály-Team Kft., rendszer működését a kijelölt rendszergazda felügyeli.

Érintett jogai: Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) GDPR Rendelete alapján az érintettet megilleti a
tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz
való jog, tiltakozáshoz való jog, melyet a Társaság feltüntetett elérhetőségeink kérhet.

Amennyiben a GDPR 15.cikk (3) bekezdés alapján másolatot kér mérlegelnünk kell, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog
nem érint hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Az érintett GDPR 18 cikke szerint élhet korlátozáshoz való jogával a fent meghatározott tárolási időn belül, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:



a, az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőríze a személyes adatok pontosságát,

b, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztés érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d, az érintett a 21.cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időpontra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Korlátozás időtartama

- A vizsgálatra felhasznált képfelvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedések, illetve a lehetséges további
jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró határozat -ideértve a bírósági eljárást is- véglegessé válást vagy jogerőre emelkedést
követően 15 napon belül meg kell semmisíteni vagy törölni kell.

- Egyéb esetben a 2013.évi V. törvény 6:22 § (1) bekezdése alapján átalános elévülési idő 5 év.

Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a Társaság minden, a
kamerával rögzített képekből történő korlátozásról jegyzőkönyvet vesz fel a GDPR 6.cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség
alapján. A jegyzőkönyvet a Társaság az adatkezelés helyén tárolja

További részletes tájékoztatást illetően kérjük olvassa el a Kamerás megfigyelésre vonatkozó Szabályzatunkat és az
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunkat, amit a https://herpalyteam.hu/site/szabalyzatok/ oldalon talál meg.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.



1-2. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET

Adatkezelő neve: HERPÁLY TEAM" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság rövidített neve: "HERPÁLY - TEAM" Kft.
cégjegyzékszáma: 09-09-001011
székhelye: 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35.
képviselője: Zámbori Péter ügyvezető
Adatvédelmi Tisztviselő: Buka László Pál
Email cím: adatvedelem@herpalyteam.hu
Telefonszám: 06-54-402-436

Felhívjuk figyelmét, hogy a „HERPÁLY-TEAM” Kft. a Berettyóújfalui városi piac területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak, jogos érdek alapján
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat,
képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Társaságunk a kamerarendszer
használatához kapcsolódóan érdekmérlegelési tesztet is végzett, mely alapján megállapította, hogy az adatkezelés szükséges
és arányos, a Herpály-Team Kft. jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja az objektum biztonságának megóvása, a „HERPÁLY-TEAM”
Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak
megóvása.

Az adatkezelés érint minden olyan személyt, aki a megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az önkéntes hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható, így amennyiben Ön a megfigyelt
területre bemegy, ott tartózkodik, úgy hozzájárulását megadottnak tekintjük a képfelvétel készítéshez.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja GDPR 6.cikk 1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekének érvényesítése, GDPR 6. cikk 1) a) érintetti hozzájárulása.

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:

- a Herpály-Team Kft. ügyvezetője, piacfelügyelő
- jogvita során a Herpály-Team Kft. jogi képviselője,
- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet
hozzá.
-
A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: Népliget 1600/6 hrsz. Piacfelügyelő Iroda

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama: felhasználás hiányában a felvételtől számított 30, azaz harminc nap.

A társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer külső és belső térben elhelyezett, általános térfigyelési szerepet
betöltő kamerákból, a kamerák által rögzített képet megjelenítő monitorokból, valamint az adatkezelés helyén kijelölt irodai
helyen található, a kamerák által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből áll. A központi egység
zárható irodában található.

 Adatfeldolgozót nem vesz igénybe a Herpály-Team Kft., rendszer működését a piacfelügyelő felügyeli.

Érintett jogai: Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) GDPR Rendelete alapján az érintettet megilleti a
tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz
való jog, tiltakozáshoz való jog, melyet a Társaság feltüntetett elérhetőségeink kérhet.

Amennyiben a GDPR 15.cikk (3) bekezdés alapján másolatot kér mérlegelnünk kell, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog
nem érint hátrányosan mások jogait és szabadságát.

Az érintett GDPR 18 cikke szerint élhet korlátozáshoz való jogával a fent meghatározott tárolási időn belül, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:



a, az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az adatkezelő ellenőríze a személyes adatok pontosságát,

b, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztés érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d, az érintett a 21.cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időpontra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Korlátozás időtartama

- A vizsgálatra felhasznált képfelvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedések, illetve a lehetséges további
jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró határozat -ideértve a bírósági eljárást is- véglegessé válást vagy jogerőre emelkedést
követően 15 napon belül meg kell semmisíteni vagy törölni kell.

- Egyéb esetben a 2013.évi V. törvény 6:22 & (1) bekezdése alapján átalános elévülési idő 5 év.

Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a Társaság minden, a
kamerával rögzített képekből történő korlátozásról jegyzőkönyvet vesz fel a GDPR 6.cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség
alapján. A jegyzőkönyvet a Társaság az adatkezelés helyén tárolja.

További részletes tájékoztatást illetően kérjük olvassa el a Kamerás megfigyelésre vonatkozó Szabályzatunkat és az
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunkat, amit a www://herpalyteam.hu/site/ oldalon Szabályzat címszó alatt talál meg.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet



2. számú melléklet

Bihar Termálliget - Strand és Termálfürdő
4100 Berettyóújfalu, Fürdő utca 1.

Kamera sorszáma Elhelyezkedés Megfigyelt terület általános leírása Látószög Megjegyzés
01 Büfé 01 Büfé 01 Italos részleg benti rész 70 Forgatható

02 Büfé 01
Büfé 01 Italos részleg kinti rész -

kassza 98
03 Büfé 01 Előkészítő - sütők 98
04 Büfé 01 Kabinsor kültéri 92
05 - - - Nincs telepített kamera
06 - - - Nincs telepített kamera
07 - - - Nincs telepített kamera
08 - - - Nincs telepített kamera
09 Büfé 02 Kiskapu - kabinsor kültéri 92
10 Büfé 02 Büfé 02 kassza 92
11 Büfé 02 Büfé 02 munkaterület 92
12 Uszoda Uszoda benti szekrénysor 92 Felújítás miatt leszerelve
13 Uszoda Uszoda benti szekrénysor 92 Felújítás miatt leszerelve
14 Büfé 01 Büfé 01 munkaterület 92
15 Lángos Lángosos rész 92
16 Büfé 01 Büfé 01 kassza 70 forgatható

Piac 1600/6 hrsz
Kamera sorszáma Elhelyezkedés Megfigyelt terület általános leírása Látószög Megjegyzés

1 nagykapu Nagykapu kültér 92
2 üzletsor Üzletsor kültér 92
3 Piacfelügyelő iroda Piacfelügyelő iroda kültér 92
4 Kukatároló Kukatároló és környéke 92
5 Kukatároló környéke Kukatároló és környéke 92



3-1 számú melléklet
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Bihar Termálliget Strand- és Termálfürdő
4100 Berettyóújfalu, Fürdő utca 1.

Elektronikus megfigyelőrendszeren keresztül megvalósuló adatkezeléshez

Adatkezelő: Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35.
Adószám: 10588549-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-001011
Cégjegyzéket vezető cégbíróság:  Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft a személyes adatok jogos érdeken alapuló adatkezeléséhez kapcsolódóan az
érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végzi el:

I. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek beazonosítása

1. Adatkezelés célja:
- Vagyonvédelmi cél: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem
(ideértve a fuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos (jog)vita tisztázását, feltárását, bizonyítását, vendégpanasz
kivizsgálását is) miatt.
- Személyvédelmi cél: a területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása.

2. Jogos érdek bemutatása:
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft alapvető és kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy Bihar Termálliget területén,
ideértve a pénztárak, kabinok, büfék, valamint a büfében végzett balesetveszélyes tevékenység jellegére, valamint a jelentős
értékű gépek, alapanyagok, félkész- és késztermékekre tekintettel vagyon- és személyvédelmi célból ellenőrizze és védje
elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével. Ugyancsak jogos érdeke a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft-nek,
hogy esetleges jogviták, jogsértések, balesetek kivizsgálását megkönnyítse a kamera felvétel használatával.

Megállapítás:
A  fentiek  alapján  figyelembe  véve  a  Herpály-Team  Építőipari  és  Szolgáltató  Kft.  részéről  az  adatkezeléshez  fűződő érdek
törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

II. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

1. Az érdek eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?
A jogos érdek eléréséhez elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása szükséges, melynek üzemeltetése során szükségszerűen
személyes adatok (képmás, egyéb személyes adatok) kerülnek kezelésre.
2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?
A személy- és vagyonvédelemi érdekből történő megfigyelés csak kamerarendszer alkalmazásával oldható meg, amely
személyes adatok kezelésével jár együtt.

Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltaó Kft. által meghatározott érdekhez
szükséges az adatkezelés.

III. Arányosság vizsgálata a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft adatkezelő érdeke és az érintett alapvető joga vagy
érdekei között

A.
1. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. érdekének jellege: A kamerarendszer alkalmazása a jogsértésekkel szemben
visszatartó erő, illetve jogsértések, panaszok, balesetek esetén azok felderítésében nyújt segítséget.

2. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. által elszenvedett hátrányok, ha az adatkezelés nem történik meg:
A kamerarendszer üzemeltetésének hiányában a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. értékelése szerint magasabb a
jogsértő magatartások elkövetésének valószínűsége a telephelyen, valamint a már elkövetett jogsértések, panaszok, balesetek
felderítése is nehézségekbe ütközhet.

3. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. státusza, érintettel való kapcsolata: munkáltatóként a munkavállalókkal, alá-
fölérendeltségi viszony; üzleti partnerrel (annak munkavállalójával), vendéggel, nincs alá-fölérendeltségi viszony.



4. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft adatkezeléstől remélt előnye: Segít a telephelyen a személyi- és vagyonvédelem
hatékony elérésében, esetleges jogsértésekkel szemben visszatartó erővel bír, a megtörtént jogsértések esetén a felderítést
segíti elő.

B.
1. Adatok jellege: képmás, egyéb személyes adat, amelyet a kamera rögzít (pl. rendszám)

2. Az érintett adatfeldolgozással érintett érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai: képmáshoz való jog.

3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve: Kedvező hatás, hogy a megfigyelőrendszer elősegíti
a vagyon- és személyvédelmet közvetetten az érintettre vonatkozóan is. Kedvezőtlen hatás lehet egyéni érzékenységtől
függően a megfigyeltség érzése.

4. Az érintett ésszerű elvárásai: Az érintett ésszerű elvárása, hogy a kamerák elhelyezésükből kifolyólag ne sértsék
magánszféráját, személyiségi jogai szükségtelenül ne sérüljenek, így ne kerüljenek a kamerák olyan helyiségekben elhelyezésre,
ahol a munkavállalók pihenőidejüket töltik, valamint emberi méltóságukat sértené. Az érintett jogos elvárása továbbá, hogy a
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft a kamerafelvételekhez történő hozzáférést szabályozza, valamint biztosítsa a
munkavállalóknak a róluk készült felvételek elérhetőségét.

IV. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:

A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft az adatkezelés során az Info tv. és a GDPR személyes adatok kezelésre vonatkozó
elveit megtartja.
A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. csak a meghatározott adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges adatokat és
kifejezetten a cél eléréséhez kapcsolódóan kezeli, és azokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamban tartja nyilván.

1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség, időtartama:
A kamerás megfigyelés elektronikusan történik, a személyes adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre és tárolásra. Az
adatkezelés időtartama 30 nap, felhasználás esetén annak jellegétől függően az eljárás jogerős befejezését követő 15 nap. Az
adatokhoz Kamerás megfigyelésre vonatkozó Szabályzatban felhatalmazott személyek jogosultak (ügyvezető igazgató,
pénzügyi-számviteli vezető, rendszergazda, piacfelügyelő) hozzáférni. Ezen kívül jogvita során a releváns személyes adatok
(kamerafelvételek) a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. jogi képviselőjének továbbításra, eljáró hatóságoknak,
szerveknek átadásra kerülnek. A képfelvétel megismerésének okát, idejét, a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.

2. Érintett tájékoztatása az adatkezelésről: Az adatkezelés vonatkozásában Adatkezelési Tájékoztató került kibocsátásra,
amelyből az érintettnek előzetesen lehetősége van megismerni a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. által végzett
adatkezelési tevékenységet és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez vagy
„elfeledtetéshez”, az adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz, adathordozhatósághoz, jogorvoslathoz és kártérítéshez való
jog). A tájékoztató megtalálható a belépési pontokon, valamint a társaság honlapján.

3. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések: Az elektronikusan kezelt személyes adatok és a felvételeket tároló
szerver fizikai és logikai védelméről a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. gondoskodik, továbbá megfelelő
adatbiztonsági intézkedéseket tesz meg az Adatbiztonsági Szabályzata szerint.

4. Tiltakozás lehetősége az adatkezelés ellen: Az érintett az adatkezelés ellen annak során bármikor tiltakozhat. A tiltakozást az
érintett az alábbi módon teheti meg: személyesen Vincze Marianna munkavállalónál, adatvedelem@hepalyteam.hu e-mail
címen elektronikus levélben, 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. szám alá címzett postai levélben.

V. A mérlegelési teszt eredménye:

1. Jogos érdek fennállása
A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. vitathatatlan érdeke, hogy megfelelő módon biztosítsa a Bihar Termálligetben
jelenlévő munkavállalók és egyéb személyek személyvédelmét, valamint a nagyértékű gépek, berendezések, anyagok,
készletek, a kiszállítások vagyonvédelmét.

2. Adatkezelés szükségessége
A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. adatkezelő szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozás. A tevékenység során
jelentős értéket képviselő gépekkel történik a munkavégzés, jelentős értékű alapanyag, félkész- és kész termékek találhatók a
telephelyen. A telephelyről árú kiszállítása is történik. Alapvető érdeke a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft-nek, hogy
a megfelelő személy- és vagyonvédelmet tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítsa. A fenti érdek elérésének alapvető és az



esetleges jogsértések ellen a legnagyobb visszatartó erővel bíró módszer az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása,
amely személyes adatok kezelésével jár.

3. Arányosság
Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. Az adatkezelő
méltányolható érdeke az érintett Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak a megőrzése, kezelése vagyon-
és személyvédelmi cél érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a megjelölt vagyon- és személyvédelmi cél
érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre vagy felhasználásra, azokhoz csak szűk körben és a
feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, valamint az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos
megőrzéséről, így az adatkezeléssel elérni kívánt cél arányos az érintett információs önrendelkezési jogának esetleges
korlátozásával.

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem okoz szükségtelen és aránytalan korlátozást az
érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok begyűjtése előtt megismeri
az adatkezelés módját, elveit és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen annak tartama alatt egyszerű és világos
módon tiltakozhat, melynek következtében a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft a személyes adatait nem kezelheti
tovább.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft
jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.



3-2 számú melléklet

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Piac 1600/6 hrsz

Elektronikus megfigyelőrendszeren keresztül megvalósuló adatkezeléshez

Adatkezelő:
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.
Székhely: Berettyóújfalu, József Attila utca 35.
Adószám: 10588549-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-001011
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft a személyes adatok jogos érdeken alapuló adatkezeléséhez kapcsolódóan az
érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végzi el:

I. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek beazonosítása

1. Adatkezelés célja:
- Vagyonvédelmi cél: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem
(ideértve fuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos (jog)vita tisztázását, feltárását, bizonyítását, panasz kivizsgálását is)
miatt.
- Személyvédelmi cél: a területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása.

2. Jogos érdek bemutatása:
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft alapvető és kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a piac területét vagyon- és
személyvédelmi célból ellenőrizze és védje elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével. Ugyancsak jogos érdeke a
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft-nek, hogy esetleges jogviták, jogsértések, balesetek kivizsgálását megkönnyítse a
kamera felvétel használatával.

Megállapítás:
A  fentiek  alapján  figyelembe  véve  a  Herpály-Team  Építőipari  és  Szolgáltató  Kft.  részéről  az  adatkezeléshez  fűződő érdek
törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

II. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

1, Az érdek eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?
A jogos érdek eléréséhez elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása szükséges, melynek üzemeltetése során szükségszerűen
személyes adatok (képmás, egyéb személyes adatok) kerülnek kezelésre.
2, A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?
A személy- és vagyonvédelemi érdekből történő megfigyelés csak kamerarendszer alkalmazásával oldható meg, amely
személyes adatok kezelésével jár együtt.

Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltaó Kft. által meghatározott érdekhez
szükséges az adatkezelés.

III. Arányosság vizsgálata a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft adatkezelő érdeke és az érintett alapvető joga vagy
érdekei között

A.
1. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. érdekének jellege: A kamerarendszer alkalmazása a jogsértésekkel szemben
visszatartó erő, illetve jogsértések, panaszok, balesetek esetén azok felderítésében nyújt segítséget.

2. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. által elszenvedett hátrányok, ha az adatkezelés nem történik meg:
A kamerarendszer üzemeltetésének hiányában a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. értékelése szerint magasabb a
jogsértő magatartások elkövetésének valószínűsége a piacon, valamint a már elkövetett jogsértések, panaszok, balesetek
felderítése is nehézségekbe ütközhet.

3. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. státusza, érintettel való kapcsolata: munkáltatóként a munkavállalókkal, alá-
fölérendeltségi viszony; üzleti partnerrel (annak munkavállalójával), vásárálókkal, bérlőkkel nincs alá-fölérendeltségi viszony.



4. A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft adatkezeléstől remélt előnye: Segít a telephelyen a személyi- és vagyonvédelem
hatékony elérésében, esetleges jogsértésekkel szemben visszatartó erővel bír, a megtörtént jogsértések esetén a felderítést
segíti elő.

B.
1. Adatok jellege: képmás, egyéb személyes adat, amelyet a kamera rögzít (pl. rendszám)

2. Az érintett adatfeldolgozással érintett érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai: képmáshoz való jog.

3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve: Kedvező hatás, hogy a megfigyelőrendszer elősegíti a
vagyon- és személyvédelmet közvetetten az érintettre vonatkozóan is. Kedvezőtlen hatás lehet egyéni érzékenységtől függően
a megfigyeltség érzése.
4,  Az  érintett  ésszerű elvárásai:  Az  érintett  ésszerű elvárása,  hogy  a  kamerák  elhelyezésükből  kifolyólag  ne  sértsék
magánszféráját, személyiségi jogai szükségtelenül ne sérüljenek, így ne kerüljenek a kamerák olyan helyiségekben elhelyezésre,
ahol a munkavállalók pihenőidejüket töltik, valamint emberi méltóságukat sértené. Az érintett jogos elvárása továbbá, hogy a
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft a kamerafelvételekhez történő hozzáférést szabályozza, valamint biztosítsa a
munkavállalóknak a róluk készült felvételek elérhetőségét.

IV. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:

A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft az adatkezelés során az Info tv. és a GDPR személyes adatok kezelésre vonatkozó
elveit megtartja.
A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. csak a meghatározott adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges adatokat és
kifejezetten a cél eléréséhez kapcsolódóan kezeli, és azokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamban tartja nyilván.

1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség, időtartama:
A kamerás megfigyelés elektronikusan történik, a személyes adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre és tárolásra. Az
adatkezelés időtartama 30 nap, felhasználás esetén annak jellegétől függően az eljárás jogerős befejezését követő 15 nap. Az
adatokhoz Kamerás megfigyelésre vonatkozó Szabályzatban felhatalmazott személyek jogosultak (ügyvezető igazgató,
piacfelügyelő) hozzáférni. Ezen kívül jogvita során a releváns személyes adatok (kamerafelvételek) a Herpály-Team Építőipari
és Szolgáltató Kft. jogi képviselőjének továbbításra, eljáró hatóságoknak, szerveknek átadásra kerülnek. A képfelvétel
megismerésének okát, idejét, a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

2. Érintett tájékoztatása az adatkezelésről: Az adatkezelés vonatkozásában Adatkezelési Tájékoztató került kibocsátásra,
amelyből az érintettnek előzetesen lehetősége van megismerni a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. által végzett
adatkezelési tevékenységet és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez vagy
„elfeledtetéshez”, az adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz, adathordozhatósághoz, jogorvoslathoz és kártérítéshez való
jog). A tájékoztatás megtalálható a telephely és az épület bejáratainál, valamint a társaság honlapján.

3. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések: Az elektronikusan kezelt személyes adatok és a felvételeket tároló
szerver fizikai és logikai védelméről a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. gondoskodik, továbbá megfelelő
adatbiztonsági intézkedéseket tesz meg az Adatbiztonsági Szabályzata szerint.

4, Tiltakozás lehetősége az adatkezelés ellen: Az érintett az adatkezelés ellen annak során bármikor tiltakozhat. A tiltakozást az
érintett az alábbi módon teheti meg: személyesen Vincze Marianna munkavállalónál, adatvedelem@hepalyteam.hu e-mail
címen elektronikus levélben, 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. szám alá címzett postai levélben.

V. A mérlegelési teszt eredménye:

1. Jogos érdek fennállása
A. Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. vitathatatlan érdeke, hogy megfelelő módon biztosítsa a piacon jelenlévő
munkavállalók és egyéb személyek személyvédelmét, valamint a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel,
kapcsolatos vagyonvédelem (ideértve fuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos (jog)vita tisztázását, feltárását,
bizonyítását, panasz kivizsgálását is) miatt.

2. Adatkezelés szükségessége
A Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. adatkezelő szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozás. Alapvető érdeke a
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft-nek, hogy a megfelelő személy- és vagyonvédelmet tevékenységéhez kapcsolódóan
biztosítsa. A fenti érdek elérésének alapvető és az esetleges jogsértések ellen a legnagyobb visszatartó erővel bíró módszer az
elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, amely személyes adatok kezelésével jár.



3. Arányosság
Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. Az adatkezelő
méltányolható érdeke az érintett Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak a megőrzése, kezelése vagyon-
és személyvédelmi cél érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a megjelölt vagyon- és személyvédelmi cél
érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre vagy felhasználásra, azokhoz csak szűk körben és a
feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, valamint az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos
megőrzéséről, így az adatkezeléssel elérni kívánt cél arányos az érintett információs önrendelkezési jogának esetleges
korlátozásával.

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem okoz szükségtelen és aránytalan korlátozást az
érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok begyűjtése előtt megismeri
az adatkezelés módját, elveit és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen annak tartama alatt egyszerű és világos
módon tiltakozhat, melynek következtében a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft a személyes adatait nem kezelheti
tovább.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft
jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.



4.számú melléklet

Jegyzőkönyv kamerás képekbe történő betekintéshez

1. Adatbetekintéssel érintett felvétel adatai:

1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye):

1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum-óra-perc formátumban kifejezve), illetve a valós idejű
felvétel megtekintésének kezdő, illetve befejező időpontja:

2. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve:

3. Adatbetekintés helyszíne és ideje:

4. Adatbetekintés indoka és célja:

5. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó):

- felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából

- illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása

- felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése

- a főszabály szerinti (felvételtől számított 30 nap) adatkezelési határidőig megőrzés

- egyéb: ……………………………..

6. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns események:

Dátum: …………………..

…………………….

aláírás

[adatbetekintésre jogosult neve]

…………………….

aláírás

[adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve]



5.számú melléklet

Jegyzőkönyv kamerás képek korlátozásáról

KORLÁTOZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

A korlátozás kezdeményezője:

A korlátozás kezdeményezésének indokának leírása:

A korlátozni kívánt felvétel adatai:

- a felvétel helyszíne (kamera működésének helye):
- korlátozni kívánt felvétel terjedelme/időtartama (dátum-óra-perc formátumban kifejezve):

A korlátozás célja (megfelelő aláhúzandó)

- felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából
- illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása
- felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése
- egyéb:

Dátum: …………………..

……………………. kezdeményező aláírása

DÖNTÉS A KORLÁTOZÁSRÓL

A korlátozásról döntő személy

 ügyvezető igazgató

 pénzügyi-számviteli vezető

A döntés

 a korlátozás kérés elfogadva, a korlátozás megtörténik

 a korlátozás kérés megalapozatlan, a korlátozás nem történik meg

 a korlátozás kérés a rendelkezésre álló adatok alapján nem meghozható, a korlátozás kérés a korlátozás
kezdeményezőnek visszajuttatva további releváns adatok tisztázása céljából

Dátum: …………………..

…………………….

a korlátozásról döntő személy aláírása



KORLÁTOZÁS

Korlátozás helyszíne és ideje:

A korlátozást végző személy:

A korlátozott felvétel:

 átadásra került az illetékes eljáró hatóságnak,

 átadásra került a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személynek az Elektronikus
megfigyelőrendszer adatvédelmi szabályzata szerint

Dátum: …………………..

…………………….

a korlátozást végző személy aláírás

KORLÁTOZOTT FELVÉTEL KORLÁTOZÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE

 A korlátozott felvétel korlátozása megszűnt:

 a korlátozott felvétel megőrzésére nyitva álló idő eredménytelenül eltelt és a zárolt felvétel törlésre került,

 a korlátozott felvétel megőrzésére nyitva álló idő eredménytelenül eltelt, de a korlátozott felvétel nem került
törlésre, mert a főszabály szerinti adatkezelési időtartam még nem telt el.

Dátum: …………………..

…………………….

a korlátozásról döntő személy aláírása


