
 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a ..............................  objektum területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (1) -ben, illetőleg 32. § 
(1)-ben bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az 
elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően. 
  
A személyes adatok, kép- és hangfelvételek rögzítésének és tárolásának célja: 
- az objektum biztonságának megóvása, nemesfém-értéktárolás miatti vagyonvédelem valamint a 
megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása. 
 
A személyes adatok, kép- és hangfelvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja: 
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény; 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 
 
A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz: 
- a társaság ügyvezetője vagy általa kijelölt személy 
- a megbízási szerződéssel rendelkező …………… Kft. alkalmazottai 
- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes 
más hatóság férhet hozzá. 
 
A személyes adatok, kép- és hangfelvételek tárolásának helye:  
- a …………… Kft. telephelye, valamint a Vállalkozás, felügyeleti helyisége. 
 
A személyes adatok, kép- és hangfelvételek tárolásának időtartama: 
- a rögzítéstől számított 30 nap 
Az adatkezelés határidejének megállapítása 72 órás főszabálytól eltérően 30 nap időtartamra, azért van 
szükség, mert a társaságnál …………… történik.  
A …………… tárolás szabályai szerinti határidő alkalmazása a területen vagyonvédelmi szempontból indokolt. 
A rögzített és tárolt személyes adatokat, kép- és hangfelvételeket a fenti időtartamok elteltével felhasználás 
hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép- és 
hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként 
felhasználják. Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának 
rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a …………… Kft. 
ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és 
hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell 
küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a 
megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes 
adatot a …………… Kft. megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le. 
 
A személyes adatok, kép- és hangfelvételek megismerésére jogosultak köre: 
A rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot kizárólag az a személy- és vagyonvédelmi 
tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei 
érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében 
mellőzhetetlen. A rögzített kép- és hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból 
annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok 
megismerésének okát és idejét az adott társaság. jegyzőkönyvben rögzíti. 
 
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosult: 
- a …………… Kft. ügyvezetéséhez címzett (e-mail cím: …………… posta cím: …………… írásbeli 
megkeresésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes 
adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme 
esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni. 


