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I./ 

Bevezető rendelkezések, jogszabályi felhatalmazások 

 

Az Aranyklinika Kft. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a használatában lévő  

ingatlan területen elektronikus kamerarendszert üzemeltet.  

A képfelvételek készítése együtt jár a munkavállalók és a területre belépők képmásának, mint 

személyes adatnak a kezelésével, ide értve azok jogszabályban meghatározott időtartamban 

történő tárolását is. 

A munkavállalók és a területre belépő személyek képmását a Társaság EU 2016/679 számú 

Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR), 6. Cikk (1) bek. f.) pontjában 

foglaltak alapján személy és vagyonbiztonsági, vagyonvédelmi célból kezeli, összhangban az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) rendelkezéseivel.  

A munkavállalói személyes adatait Társaság a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény ( t.), 11.   (1) bekezdésében foglalt szabályokra is figyelemmel, kezeli. 

A Társaságtól a munkavállalói teljeskörű tájékoztatást kapnak a kamerarendszer működéséről 

és annak szabályozásáról, oly módon, hogy új munkavállalókat a munkába állást megelőzően 

a munkáltató tájékoztatja a kamerarendszer működéséről.  

 

A tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét a munkavállalóknak az aláírásukkal kell 

igazolni. 

 

A kamerás megfigyelés az emberi méltóság feltétlen és teljeskörű tiszteletben tartása mellett 

történik. 

 

II./ 

A szabályzat időbeli személyi hatálya, alkalmazása 

 

E szabályzat időbeli hatálya a kiadásától annak visszavonásig terjed, személyi hatálya kiterjed 

a Társaság munkavállalóira, tisztségviselőire, és a megfigyeléssel érintett helyiségekbe belépő 

személyekre, valamint a Társaság adatvédelmi tisztviselőjére. 

 

A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a kamera rendszerrel végzett konkrét adatkezelési 

tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások 

kiadásakor. 

 

III./ 

A szabályzat megalkotásának a célja 

 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Társaság 

egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és 

szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a kamera felvételek során keletkezett 

személyes adatok megfelelő kezelését, védelmét. 
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A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a 

Társaság munkavállalói a természetes személyek adatainak a kezelését jogszerűen, 

hatékonyan tudják végezni. 

 

IV./ 

Ezen szabályzat szempontjából releváns fogalmak meghatározása 

 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió 2016/679 számú 

Adatvédelmi Rendelete 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; ezen szabályzat tekintetében a 

Társaság minősül adatkezelőnek. 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, továbbá 

nyilvánosságra hozatal, adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 

vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; E szabályzat vonatkozásában a képmás 

rögzítése, tárolása tekinthető adatkezelésnek. 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

E szabályzat tekintetében a képmás minősül személyes adatnak. 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; E szabályzat vonatkozásában érintett személy az akinek a 

képmását a kamera rögzíti. 

- az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából;  
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- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;  

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. E szabályzat szempontjából olyan esemény, amelynek következtében a kamera 

által rögzített felvételeit arra illetéktelen személyek is megtekinthetik, ahhoz hozzáférhetnek. 

 

V./ 

Az adatkezelés irányelvei 

 

A kamerarendszerrel történő megfigyelés alkalmas arra, hogy a természetes személyek 

magánszférájába behatoljon, intim élethelyzeteket rögzítsen akár olyképpen, hogy az érintett 

nem is tud a felvételről, vagy nincs abban a helyzetben, hogy mérlegelhesse az ilyen 

felvételek megengedhetőségét és azok következményeit. 

 

A kamerával végzett megfigyelés a magánélethez való jogot és az emberi méltósághoz való 

jogot nem sértheti, az intim szférába nem hatolhat be. Ennek megfelelően nem alkalmazható 

elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot 

sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen, öltözőben, étkezőben, dohányzó helyiségben. 

 

A kamera a munkavállaló munkavégzésének, illetve munkahelyi viselkedésének a 

megfigyelése céljából nem helyezhető el. 

  

A kamerarendszer üzemeltetése során biztosítani kell, hogy az érintettek önrendelkezési 

szabadság vagy a testi-személyi integritáshoz való jog ne sérüljön. 

  

A képmás készítését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni. A képmás készítése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 

 

A képmás készítésének célja megfelelő és releváns kell hogy legyen, és csak a szükséges 

mértékű lehet. A képmás tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek 

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. 

 

A képfelvétel kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 
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A képfelvétel adatait olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 

biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a 

személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való 

jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  

 

A Társaság adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 

büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. 

 

A szükségesség és arányosság elvének szem előtt tartásával arra kell törekedni, hogy a 

megfigyelés a lehető legkevesebb kamerával történjen. 

 

VI./ 

A kamerák működési helye 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a Társaság saját tulajdonban vagy 

használatában álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események 

megfigyelésére szolgál.  

 

A Társaság az alábbi kamerákat használja: 

 

Kamera azonosítója Az elhelyezés célja  egfigyelt terület 

Kamera 1. személy- és vagyonbiztonság ALAGSOR bejárat 

Kamera 2. 
személy- és vagyonbiztonság 

ALAGSOR belső udvar 

Kamera 3. 
személy- és vagyonbiztonság 

EMELET1 emeleti folyosó 

Kamera 4. 
személy- és vagyonbiztonság ALAGSOR értékmegőrző 

szekrény (személyzeti) 

Kamera 5. 
személy- és vagyonbiztonság ALAGSOR földszinti 

folyosó 

Kamera 6. 
személy- és vagyonbiztonság 

ALAGSOR kis recepció 

Kamera 7. 
személy- és vagyonbiztonság 

ALAGSOR recepció 

Kamera 8. 
személy- és vagyonbiztonság EMELET2 emeleti iroda 

előtér 

 

A kamerák pontos helyét és látószögét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Rejtett kamera elhelyezése a Társaság által használt ingatlan területén kifejezetten tilos. 
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VII./ 

A felvételek tárolási helye, ideje, módja 

 

A Társaság a kamerák felvételeit a székhelyén, ill. a kamera működési helyén, általános 

esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény, esemény indokolja, a 

tárolási idő 30 napig meghosszabbítható, adott esetben a felvételke zárolhatók. Az adatok 

tárolási módja a Társaság tulajdonát képező szerveren elektronikus formában történik. 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése 

érinti, jogának vagy jogos érdekének hitelt érdemlő igazolásával kérheti, hogy az adatot annak 

kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

 

 

VIII./ 

A felvételek visszanézése 

 

A kamerák rögzített felvételeit az alábbi személyek nézhetik vissza, meghatározott célból és 

meghatározott időközönként: 

 

Név, beosztás 
A felvétel visszanézésének 

konkrét célja 

A felvétel visszanézésének 

gyakorisága 

Dr. Novák Zoltán 

ügyvezető 

személy-vagy 

vagyonbiztonsággal 

összefüggő esemény 

kivizsgálása 

eseti jelleggel 

Halász-Gyurik Tímea 

ügyvezető 

személy-vagy 

vagyonbiztonsággal 

összefüggő esemény 

kivizsgálása 

eseti jelleggel 

Dobó László 

ügyvezető helyettes 

informatikai vezető 

személy-vagy 

vagyonbiztonsággal 

összefüggő esemény 

kivizsgálása 

eseti jelleggel 

Dr. Simon Norbert 

adatvédelmi tisztviselő 

rögzített képmást érintő 

adatvédelmi kérdések 

tisztázása esetén 

eseti jelleggel 

 

IX./ 

Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés, megfigyelés konkrét célja a Társaság ügyfelei, illetve a Társaság székhelyén 

működő pénztár személy és vagyonvédelemének a biztosítása. 
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A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének 

a befolyásolása, ellenőrzése. 

 

X./ 

A felvételek felhasználásának a célja, adatok megismerésére jogosultak köre, kamera 

felvételeinek átadása harmadik személyek részére 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét 

céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése végett lehetséges. 

 

A felvételek megismerésére a Társaság ügyvezetője és ezen szabályzatban kijelölt 

munkavállalói, megbízottjai jogosultak. 

 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak, amennyiben az rendelkezésre áll, haladéktalanul meg 

kell küldeni.  

Amennyiben a jogos érdeket igazoló érintettek, az attól számított harminc napon belül, hogy a 

megsemmisítés mellőzését kérték, de a felvétel kiadása iránti megkeresésre nem kerül sor, a 

rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni 

kell. 

 

XI./ 

Az adatkezeléssel érintett személyek tájékoztatása, az érintettek jogai 

 

Az érintetteknek a Társaságtól tájékoztatást kell kapniuk az adatkezelés tényéről és céljairól. 

 

A fentiek teljesítése érdekében figyelemfelhívó feliratokat és a kamera rendszer használatára 

vonatkozó rövid tájékoztatót kell elhelyezni a belépési pontokra és az információs pultnál 

bárki számára hozzáférhetővé kell tenni a kamerás megfigyelő rendszer adatkezelési 

tájékoztatóját. 

 

A kamera látószögébe eső területek kezdetén szabványosított ikonokkal is kell jelezni, hogy 

az érintett olyan területre lép ahol képmása rögzítésre kerül 

 

Az érintettet személyeket az adatkezeléshez kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg: 

 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az érintett pontatlanul, vagy hiányosan 

rögzített személyes adatát. Az adatkezelő kérheti, hogy az érintett által megadott adatokat 

egyéb dokumentumok (pl.: okirat) által is bizonyítsa. A helyesbítést az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. Erről az érintett kérelmére 30 napon az érintett által 

megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  
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A törléshez „elfeledtetéshez” való jog 

Az érintett kérheti, hogy töröljük az érintett személyes adatait, amennyiben 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük; 

b) a pusztán az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén; 

c) ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük; 

d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja. 

e)  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f)  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő gyermekek 

részére kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor; 

g)  ha az adatokat jogos érdek alapján kezeltük és érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

feltételezve, hogy nekünk mint  adatkezelőnek nincs olyan jogunk ami alapján tovább 

kezelhetjük ezeket a személyes adatokat. 

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi 

az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 

forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 

Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett 

által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

Az érintett személyes adatait nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, a  adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 

Érintett kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

• Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

• Az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

•  ár nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  
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• Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a  adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett 

által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A korlátozás esetleges feloldásáról 

előzetesen tájékoztatjuk az érintettet. 

 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:  

• Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló 

profilozást is;  

• Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is. 

 

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

 

Érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:  

• Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a 

profilozás ellen is tiltakozhat). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük. 

A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre 

közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 

belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az 

érintettet levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk. 

 

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást 

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az érintettre az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre nézve 

joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:  

• szerződés megkötése vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében 

szükséges; 
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• meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak 

és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 

megállapít; 

• vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a folyamatba, 

kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be. 

 

Személyes adatok átadásának kérése 

Az érintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait elektronikusan „géppel” 

olvasható formátumban is megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés 

kizárólag az érintett hozzájárulásán, vagy érintettel, vagy az érintett érdekében kötött 

szerződésen alapul és automatizált módon történik.  

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges.  Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait 

 

 

XII./ 

Az adatkezelő feladatai, kötelezettségei 

 

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében ezen szabályzatban foglalt szabályokat 

alkalmazza.  

 

Az adatkezelő kötelezettsége, annak igazolása, hogy az kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó 

adatkezelési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. 

 

Amennyiben a jogszabályi változás, az adatkezelő tevékenysége, körülményeiben 

bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi, e szabályzat rendelkezésit a Társaságnak felül 

kell felülvizsgálni és a szükséges módosításokat elvégezni.  

 

A Társaságnak biztosítani kell a munkavállalói szakmai felkészültségét az adatvédelmi 

jogszabályoknak való megfeleléshez, elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és e 

szabályzat rendelkezéseinek a munkavállalókkal történő megismertetése. 

 

A személyes adat így a kamera által rögzített képmás jogellenes kezelése vagy feldolgozása 

esetén is a Társaságnak bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé.  

Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, 

hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti 

hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal 

a természetes személy jogait tekintve.  
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XIII./ 

Társaság feladatai az adatbiztonság biztosítása körében 

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő 

technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne 

legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 

Ki kell alakítania a Társaságnak azt a rendszert amely alapján a kamerák adatait csak az arra 

jogosult személyek nézhetik vissza, és a tárolási idő leteltével pedig a kamerarendszer adatai a 

törlésre, felülírásra kerülnek. 

 

Biztosítani kell, hogy a felvételek adataihoz csak a kijelölt munkatársak, illetve a rendszert 

üzemeltető szakemberek férhessenek hozzá. 

 

 

XIV./ 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel vagy jogérvényesítés esetén a Társaság adatvédelmi 

tisztviselőjéhez fordulhat. 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Simon Norbert 

Telefonszám: +36-30-255-7866 

E-mail: adatvedelem@aranyklinika.hu 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal az érintett adatvédelmi hatósághoz fordulhat. 

 

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 

 

Amennyiben az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR 

előírásaival és ezzel megsértették az érintett Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy az 

érintett jogosult bírósághoz fordulni.  

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben 

mailto:adatvedelem@aranyklinika.hu
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fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett 

pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény  ásodik Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51.   - 2:54.  ) 

foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak. 

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett 

személyiségi jogát megsérti, a  adatkezelőtől sérelemdíj követelhető.  

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét 

az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 


