Adatkezelési tájékoztató
a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésével együtt járó adatkezelésről

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője
A kamerás megfigyelőrendszer vonatkozásában a BORS BALI Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8172 Balatonakarattya, Brassó utca 5., cégjegyzékszám: 19-09-518430, adószám:
24285517-2-19, weboldal címe: https://www.ilmercato.hu/, továbbiakban: "Adatkezelő")
minősül adatkezelőnek.
A kamerás megfigyelőrendszert az adatkezelő megbízásából a Kerigon-Hungary
Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi
út 45., cégjegyzékszám: 19-09-510297, adószám: 14282506-2-19) üzemelteti.
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésével együtt járó adatkezelésre az alábbi
jogszabályok vonatkoznak:
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.);
- a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet.
A kezelt adatok köre
A kamerás megfigyelőrendszer kizárólag a megfigyelt területre belépő személy képmását és a
felvételen látható cselekvését rögzíti.
A felvétel készítésének célja
Az Adatkezelő a kamerákat:
- a Spoon Il Mercato Ristorante étterem területén, így különösen az ügyfélszolgálati
helyiségeiben található - akár az Adatkezelő, akár a látogató, akár más harmadik
személy tulajdonát képező - vagyontárgyak védelme,
- a munkavállalók és más látogatók személyi biztonságának megteremtése,
- valamint az ezekkel összefüggő jogsértések megelőzése, észlelése, utólagos bizonyítása
érdekében alkalmazza.
A felvétel készítésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek a védelme. A jogos érdekeink a
felvétel készítésénél megjelölt célok teljesülése. Annak érdekében, hogy az Ön jogait,
magánszféráját arányosan korlátozza a fenti jogos érdekek, az Adatkezelő tárolás időtartama, a
hozzáférés, a felhasználási célok tekintetében jelen tájékoztatóban szereplő garanciákat
alkalmaz, illetve az Szvtv. rendelkezéseit betartja.

A felvételekhez hozzáférő személyek
A felvételhez az Adatkezelő - biztonsági vezetői feladatokat is ellátó - ügyvezetői és
étteremvezetői férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A kamerák által közvetített
élőképet a biztonsági szolgálatot ellátó személyek figyelemmel kísérik.
A felvételek tárolásának időtartama, helye és felhasználása
Az Adatkezelő a felvételeket 3 napig tárolja, kivéve, ha valamilyen célból a felvételeket az
Adatkezelő felhasználja. Az Adatkezelő a felvételeket az Adatkezelő székhelyén található
szerveren tárolja.
Az Adatkezelő a felvételeket az alábbi esetekben használja fel:
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés
benyújtásához,
- hatóságoktól érkező írásbeli, jogszabályi hivatkozást és indokolást tartalmazó
megkeresések teljesítése érdekében,
- az érintetti joggyakorlás teljesítése érdekében.
Az Adatkezelő a felvételeket maga is zárolhatja annak érdekében, ha vélelmezhető, hogy a
felvétel az érintett jogának, jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Ilyen eset lehet
például az, ha a kamera például az érintett vagyontárgyait érintő lopást rögzít, amelyről az
érintett nem szerez tudomást, de azt az Adatkezelő vagy a megfigyelőrendszert üzemeltető
Kerigon-Hungary Kft. egyébként észleli. Ekkor a zárolás célja az, hogy a felvétel a későbbi
büntető- vagy szabálysértési eljárásban rendelkezésre álljon.
Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok
1. Tájékoztatás kéréséhez való jog. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen
Önnel összefüggésben. Ebben az esetben írásban vagy elektronikus levél útján tájékoztatjuk
Önt arról, hogy mi látható a felvételen Önnel összefüggésben. Ezen túlmenően az alábbiakról
tájékoztatjuk Önt:
- milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezeljük a felvételeket;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz
benyújtásának jogáról;
Ahhoz, hogy tájékoztatni tudjuk Önt, kérjük adja meg azt az elérhetőségét (e-mail címét,
levelezési címét), amelyre a tájékoztatást továbbíthatjuk Önnek.
2. Másolat kéréséhez való jog. Ön másolatot kérhet a felvételről. Amennyiben a felvételen
más személy(ek) is látható(ak), akkor az Adatkezelőnek a másolatot anonimizálnia kell (más
érintettek képmásának technikai úton ki kell takarni). Erre tekintettel az Adatkezelő a másolat
kiadását meghatározott összegű díj előzetes megfizetéséhez köti (az anonimizálást végző
szakértő díja), amely összegről Önt előzetesen tájékoztatjuk.
3. Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a felvételek zárolását, ha
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok
felhasználásának korlátozását kéri;

-

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok
zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.
Az Adatkezelő a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más
személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében
külső adathordozóra kimenti.
4. Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon a felvétel készítése ellen. Ebben az esetben a kérelmében meg kell jelölnie
azt, hogy milyen személyes okból tiltakozik a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése ellen.
5. A joggyakorlás közös szabályai. Önnek a kérelmében meg kell jelölnie, hogy
- melyen mely nap, milyen területen és hozzávetőlegesen mikor (hány órakor) készült a
felvétel, amellyel összefüggésben a jogát szeretné gyakorolni,
- miről ismerhetjük fel Önt a felvételen.
Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a
Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a
kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az,
ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő
meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve
bírósághoz fordulhat.

