13. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
kamerás megfigyelőrendszer működtetésével kapcsolatos adatkezeléshez
KASZÓ Zrt.
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+36-82-352-065
+36-82-445-818

1) A kezelhető személyes adatok köre: képmás, gépjármű forgalmi rendszám, használó neve
(2) A személyes adatok kezelésének célja: A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésének és
az annak során megvalósuló képrögzítésnek a célja elsődlegesen a vagyonvédelem,
másodlagosan pedig az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, és az üzleti titok védelme,
mely a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 31. § (1) bekezdése alapján valósul meg.
A KASZÓ Zrt. tulajdonában álló, székhelyén található jelentős értékkel bíró vagyontárgyak,
tárgyi eszközök, egyéb berendezések, gépek, felszerelések és információk, továbbá a emberi
élet, testi épség, személyi szabadság védelmének szükséges eszköze a Kamerás
megfigyelőrendszer, mivel ennek üzemeltetése és a rögzített képfelvételek a jogsértések
észlelésének, az elkövető tettenérésének, illetve a jogsértő cselekmények megelőzésének, és
ezek bizonyításának más módszerrel el nem érhető módját képezik.
(3) Az érintettek köre: a munkavállalók, ügyfelek, természetes személy partnerek, vendégek,
látogatók, a társaság székhelyére belépők
(4) Az adatok forrása: Kamerás megfigyelőrendszer érintettekről készített képmása
(5) Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
(6) A személyes adatok megismerésére jogosult személyek: Vezérigazgató, helyettese,
kezelőszemélyzet, adatvédelmi felelős, és a vagyonvédelmi szolgáltató: Szegecs Patrol Security
Kft., 7500 Nagyatád, Mártírok Útja 8.
(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: a felvételek rögzítéstől számított három
munkanap elteltével automatikusan megsemmisítésre – felülírásra kerülnek.
(8) Az adatok elektronikus tárolási helye: a kamerák által rögzített adatok elektronikusan a
kamerák vevőegységének tárhelyén vannak tárolva a Társaság székhelyén.
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(9) Az adatok továbbításra kerülnek Kaszó Község Önkormányzatához, aki közbiztonsági
célból kezeli az adatokat, és a Szegecs Patrol Security Kft. vagyonvédelmi szolgáltatóhoz, aki
élet- és vagyonvédelem céljából kezeli az adatokat (adatfeldolgozók).
(10) A Kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó részletes tájékoztatást az adatkezelő
adatkezelési szabályzatának 17. számú mellékletét képező A kamerás megfigyelőrendszer
alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmazza.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A KASZÓ Zrt. a tevékenysége folytatásához, az adatkezelés céljához kötötten a személyes
adatokat a (9) bekezdésben meghatározott harmadik személy részére továbbíthatja.
További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók,
mely
elektronikusan
a
http://www.kaszort.hu/erdogazdasag/adatkezelesi-szabalyzat
weboldalon, nyomtatott formában pedig a KASZÓ Zrt. székhelyén nyilvánosan elérhető.
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