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Az adatkezelés főbb jellemzői
Adatkezelés:
1. Az Adatkezelő a vendégek számára nyitva álló helyiség területén kamerarendszert
üzemeltet, így az Ön, mint vendég (továbbiakban: Vendég) képmása a látogatás ideje
alatt folyamatosan rögzítésre kerül. Az Adatkezelő a kamerafelvételeket 3 napig tárolja.
Jelen adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
2. Az Adatkezelő a vendégek számára nyitva álló helyiség területén nagy értékű
berendezéseket (továbbiakban: Berendezés) használ, így a kamerarendszer
üzemeltetése a Berendezések megóvása érdekében történik.
3. Az adatkezelés a Vendégek személyi és vagyoni védelmét is szolgálja, mivel elősegíti
a balesetek megelőzését, valamint a Vendégek értékeinek biztonságban tartását.
4. Jelen adatkezelés további célja, hogy a vendégek számára nyitva álló helyiség
területére kizárólag az arra jogosultak léphessenek be, illetéktelen személyek ne.
Adatkezelés célja:
Az Adatkezelőnek jelentős érdeke fűződik jelen adatkezeléshez. A vendégek számára nyitva
álló helyiség területén nagy értékű Berendezések kerülnek elhelyezésre, így a
kamerarendszer célja elsősorban a vagyonvédelem. Az Adatkezelő a Berendezések
megóvása érdekében üzemelteti a kamerarendszert. Másodsorban pedig az adatkezelés a
Vendégek értékeinek, személyi védelmének biztosítását szolgálja. A kamerarendszer
segítségével az Adatkezelő biztosíthatja, hogy a vendégek számára nyitva álló helyiség
területére jogosulatlan személyek ne léphessenek.
A kezelt személyes adatok:
Az Adatkezelő a Vendégek, érintettek alábbi személyes adatait kezeli:
 Vendég képmása

1. rész: az adatkezelési cél vizsgálata
Meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e egy legitim érdek az adatkezelés mögött.
• Miért kívánja felhasználni az adatokat?
Az Adatkezelő nagy értékű Berendezéseket helyezett el a vendégek számára nyitva álló
helyiség területén. A nagy értékű Berendezések megóvása érdében kívánja használni a
kamerarendszert. Az Adatkezelő abban az esetben használja a kamerafelvételeket, ha a
Berendezésekben értékcsökkenés következne be vagy bármely Berendezés eltulajdonítására
kerülne sor. Továbbá a balesetek megelőzése érdekében, a magasabb fokú biztonsági szint
kialakítása érdekébe kívánja az adatokat felhasználni.

• Milyen előnyökkel jár az adatkezelés az Ön számára?
Amennyiben az Adatkezelő Berendezésében értékcsökkenés következne be vagy
eltulajdonítanák azt, akkor az Adatkezelő a felvételek megtekintésével feltárhatja az
értékcsökkenés okát vagy az eltulajdonító személy kilétét és az okozott kár megtérítését
követelheti. Baleset bekövetkezése esetén pedig az adatkezelés hozzájárul a baleset
körülményei tisztázásához.
• Harmadik fél előnyöket élvez az adatkezelés miatt?
Nem.
• Van-e egyéb haszna a közérdek számára az adatkezelésnek?
Nincs.
• Milyen fontosak az Ön számára az adatkezelés előnyei?
Kiemelten fontosak, mivel az Adatkezelő ezúton tudja feltárni, hogy a Berendezésekben
bekövetkezett értékcsökkenés mely okra vezethető vissza, valamint lehetősége nyílik az
értékcsökkenés megtérítésének követelésére. Továbbá amennyiben eltulajdonítják a
Berendezéseket vagy a Vendégek értékeit, úgy az Adatkezelő a kamerafelvételek
megtekintésével feltárhatja az elkövető személy kilétét. Ezen túlmenően a balesetek
megelőzése, a jogosulatlan személyek belépésének megelőzése érdekében is szükséges
jelen adatkezelés.
• Mi lenne a hatása, ha nem tudná folytatni az adatkezelést?
Az Adatkezelő ebben az esetben a Berendezésekben bekövetkezett értékcsökkenés okát nem
tudná feltárni, valamint nem tudná a bekövetkezett értékcsökkenést követelni az azt előidéző
személytől, illetve nem kerülhetne sor a Berendezéseket vagy Vendégek értékeit eltulajdonító
személy kilétének megállapítására sem. Továbbá az Adatkezelő nem tudná biztosítani a
Vendégek megfelelő szintű személyi védelmét.
• Megfelel-e Ön az adatkezelésre vonatkozó speciális adatvédelmi szabályoknak (pl.
profilalkotási követelményeknek vagy e-adatvédelmi jogszabályoknak)?
Igen.
• Megfelel-e Ön más vonatkozó jogszabályoknak?
Igen.
• Megfelel-e Ön az iparági iránymutatásoknak vagy a gyakorlati kódexeknek?
Igen.
• Vannak-e más etikai problémák a felhasználással?
Nincsenek etikai problémák az adatok felhasználásával kapcsolatban, mivel az Adatkezelő
kizárólag a megjelölt célokra használja az adatokat.

2. rész: szükségességi vizsgálat
Meg kell vizsgálnia, hogy a felhasználás szükséges-e az azonosított célhoz.

• Ez a felhasználás valóban segít a célja elérésében?
Igen, a kamerafelvételek megtekintése következtében kerül sor az Adatkezelő által a
Berendezésekben bekövetkezett értékcsökkenés okának felderítésére, valamint lehetőség
nyílik az értékcsökkenés megtérítésének követelésre. Az Adatkezelő továbbá a
kamerafelvételek megtekintése következtében tárhatja fel a Berendezések és a vendégek
értékeit eltulajdonító személy kilétét, valamint tisztázhatja az esetleges balesetek
körülményeit.
• A felhasználás arányos-e ehhez a célhoz?
Igen, mivel az adatkezelés következtében az Adatkezelő a kitűzött célját elérheti az érintettek
adatainak kezelésével és felhasználásával, a magánszférájuk megsértése nélkül.
• Ugyanazt a célt elérheti a felhasználás nélkül?
Nem.
• Ugyanazt a célt elérheti kevesebb adat felhasználásával, vagy az adatok egy másik
nyilvánvalóbb vagy kevésbé tolakodó módon történő kezelése révén?
Nem.

3. rész: Mérlegelési vizsgálat
Figyelembe kell vennie az adatkezelésnek az egyének érdekeire, jogaira és szabadságaira
gyakorolt hatást, és fel kell mérnie, hogy ez felülkerekedik-e az Ön jogos érdekével.
Először használja az adatvédelmi hatásvizsgálat (Data Protection Impact Assessment = DPIA)
ellenőrző listáját. Ha az ellenőrző listán szereplő bármelyik kritikus pont vonatkozik az Ön
adatkezelésére, akkor végezzen el egy adatvédelmi hatásvizsgálatot inkább, hogy
részletesebben értékelje a kockázatokat.
A személyes adatok jellege
• A kezelt adatok különleges adatok (pl. egészségügyi adatok, faji, etnikai, vallási, politikai,
szexuális hovatartozásra, stb. vonatkoznak) vagy bűncselekményi adatok?
Nem.
• Olyan adatokról van szó, amelyeket az emberek különösen "privátnak" tartanak?
Nem.
• Gyermekekre vonatkozó adatokat vagy más sérülékeny emberekkel kapcsolatos adatokat
kezel fel?
Igen.
• Az adatok az emberek személyes vagy szakmai képességeire vonatkoznak?
Nem.
Ésszerű elvárások
• Van-e már korábbi kapcsolatod az érintettel?
Igen, amennyiben korábban már beléptek a vendégek számára nyitva álló helyiség területére
és igénybe vették az Adatkezelő szolgáltatásait.

• Mi a kapcsolat jellege és hogyan használták a múltbeli adatokat?
Adatgyűjtésre csak abban az esetben kerül sor, ha a Vendég belépett a vendégek számára
nyitva álló helyiség területére korábban és igénybe vette szolgáltatásait. A gyűjtött adatok a
szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.
• Az adatokat közvetlenül az érintettől gyűjtette? Mit mondott az érintettnek abban az időben?
Az adatokat az Adatkezelő közvetlenül az érintettől szerezte. Tájékoztatta a Vendégeket, hogy
a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek a kért adatok.
• Ha az adatokat egy harmadik féltől szerezte be, mit mondtak az egyéneknek a harmadik
felek más célokra való felhasználásáról, és ez fedezi Önt?
Az adatokat az Adatkezelő nem harmadik féltől szerezte be.
• Milyen régóta gyűjti az adatokat? Vannak-e változások a technikában vagy a környezetben
azóta, ami befolyásolná az elvárásokat?
Nincsenek olyan változások, amik befolyásolnák az elvárásokat.
• Az adatkezelésének célja és módszere széles körben és világosan érthető?
Igen.
• Új vagy innovatív dolgokat kíván tenni?
Nem.
• Van valamilyen bizonyítéka az elvárásairól - például a piackutatásról, a fókuszcsoportokról
vagy a konzultáció egyéb formáiról?
Nincs, de ez az adatkezelés jelen gyakorlat szerint általános és széles körben elfogadott.
• Vannak-e olyan tényezők az adott körülmények között, amelyek miatt az érintettek nem, vagy
nem számítanak az adatkezelésre?
Nincsenek ilyen tényezők, az Adatkezelő a Vendegéket a kamerarendszer tájékoztatóval
tájékoztatja az adatkezelésről.
Várható hatás
• Melyek az adatkezelés lehetséges hatásai az érintettekre?
Amennyiben például Berendezésben értékcsökkenés következik be vagy valamely Vendég
értékének eltulajdonítására kerül sor, vagy illetéktelen személy kép be a vendégek számára
nyitva álló helyiség területére és az Adatkezelő megtekinti a kamerafelvételeket, úgy a
Vendéget is látni fogja az Adatkezelő a kamerafelvételen.
• Az egyének elveszítik-e a személyes adataik ellenőrzését, vagy az adataik feletti uralmat?
Nem. Az Adatkezelőnek joga van az ellenőrzéshez, valamint a Vendégek tájékoztatást kapnak
vendégek számára nyitva álló helyiség területén működő kamerarendszerről.
• Mekkora a lehetséges hatások valószínűsége és súlyossága?
Az érintettekre az adatkezelés csekély hatást gyakorolhat. Abban az esetben kerül sor a
kamerafelvételek megtekintésére, amennyiben az Adatkezelő a Berendezésekben
bekövetkezett értékcsökkenés okát vagy a Berendezést eltulajdonító személy kilétét keresné

vagy a bekövetkezett baleset körülményeit tisztázni kívánja, így ez eseti jellegű megtekintést
jelent és az érintettek magánszférájának megsértésére nem kerül sor.
• Vannak olyan érintettek, akik valószínűleg kifogást emelnek az adatkezeléssel szemben,
vagy túlzónak találnák?
Nincsenek.
• Örömmel magyarázná el az adatkezelést az érintetteknek?
Igen.
• Be tud vezetni biztosítékokat, vagy védő intézkedéseket az adatkezelés következtében az
érintettekre kifejtett (negatív) hatások minimalizálása érdekében?
Igen.
Biztosítékok lehetnek:
- egyéb szervezet és biztonsági intézkedések
Csak meghatározott emberek férhetnek hozzá a felvételekhez és a felvételek
megfelelő biztonsági eszközökkel is védve vannak, valamint biztonságos helyen
kerülnek tárolásra.
-

technikai informatikai garanciák
Magas színvonalú kamerarendszert működtet az Adatkezelő.

-

fokozott átláthatóság
Az Adatkezelő a fokozott átláthatósági biztosítékot teljesíti.

-

adathordozhatóság és ehhez hasonló az érintetteket illető többlet jogok
Az Adatkezelő az adathordozhatóságot, valamint az érintetteket illető többletjogokat
garantálja az érintettek számára.

4. rész: A döntés meghozatala
Ez a rész, ahol az 1., 2. és 3. rész kérdéseire adott válaszai alapján eldönti, hogy
alkalmazható-e a jogos érdek, mint az adatkezelés jogalapja.
Támaszkodhat az adatkezelés kapcsán a jogos érdekére?
Igen/Nem
Van észrevétele a válaszának igazolására? (választható)
Az Adatkezelő a nagy értékű Berendezéseinek megóvása érdekében kívánja használni a
kamerarendszert. Az Adatkezelő abban az esetben használja a kamerafelvételeket, ha a
Berendezésekben értékcsökkenés következik be vagy azok eltulajdonítására kerülne sor.
Amennyiben az Adatkezelő a jövőben nem folytathatná jelen adatkezelést úgy nem kerülhetne
sor a Berendezésekben bekövetkezett értékcsökkenés okának feltárására, és megtérítésére,
valamint a Berendezést eltulajdonító személy kiléte sem derülne ki. Továbbá jelen adatkezelés
hozzájárul a Vendégek személyi biztonságának megfelelő kialakításához és működéséhez is
és hogy jogosulatlan személyek ne lépjenek a vendégek számára nyitva álló helyiség

területére. A fentiekre tekintettel az Adatkezelő jogos érdeke fűződik jelen adatkezeléshez és
indokolt a felvételek 3 napig tartó tárolása.
Az érintettekre kifejtett hatás minimális, mivel az adatkezelés az érintettek magánszféráját nem
érinti.

5. rész: Mi a következő lépés?
Őrizze meg és fűzze le adatvédelmi dokumentációjába ezt azt Érdekmérlegelési tesztet. Időről
időre vizsgálja felül az Érdekmérlegelési tesztet.
Végezzen el egy adatvédelmi hatásvizsgálatot, amennyiben szükséges.
Az adatkezelési tájékoztatójában jelölje meg a jogos érdekét, és említse meg, hogy azt
érdekmérlegelési teszttel igazolta.

Algyő, 2018. május 1.
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