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1.  Előzmények

A jelen  Szabályzat  célja,  hogy  rögzítse  a NIPÜF  Zrt.  és leányvállalatai  mint  adatkezelők  (a továbbiakban:

Adatkezelők  vagy  Társaságok)  által  alkalmazott  kamerás  megfigyelési  rendszerekkel  kapcsolatos

adatvédelmi  és adatkezelési  elveket  és adatvédelmi  és adatkezelési  politikájukat.

A jelen  szabályzat  a Társaságok  általános  Adatkezelési  szabályzata  és a személy-  és vagyonvédelmi,

valamint  a magánnyomozói  tevékenység  szabályairól  szóló  2005.  évi  CXXXIII.  törvény  (a továbbiakban.

Szvmt.)  rendelkezései  szerint  készült.

2.  Tárgyi  hatály

Jelen  szabályzat  hatálya  a Társaságok  tulajdonában  vagy  birtokában  álló, kamerás  megfigyelési

rendszerekkel  kapcsolatos  adatkezelésekre  terjed  ki.

3.  Időbelí  hatály

Jelen  szabályzat  2019.  március  26-tó1  visszavonásig  érvényes.

4.  Az adatkezelés  jogalapja  és célja

A Társaságok  elsősorban  vagyonvédelmi,  illetve  a tulajdonában,  birtokában  álló  területeken  tárolt

jelentős  értéket  képviselő  eszközök  és tárgyak  védelme  céljából,  valamint  ezzel  összefüggésben  az

érintett  területeken  tevékenykedő  személyek  életének,  testi  épségének  védelme  céljából  üzemelteti  a

megfigyelő  rendszert.  További  cél a hatósági  megkeresések  esetében  a feltételezett  jogsértéssel

érintett  eseményekről  készített  felvételek  bizonyítékként  történő  felhasználásának  biztosítása.

A  megfigyelő  rendszerrel  ellátott  helyszínek  meghatározása  az  1.  sz. mellékletben  került

meghatározásra,  és ott  kerül  feltüntetésre  az is, hogy  az érintett  eszközzel  kapcsolatban  mely  Nipüf

leányvállalat  minősül  adatkezelőnek.  Szintén  ez a táblázat  tartalmazza,  hogy  az Szvmt.  30.  E3 (1) alapján

mely  vagyonőri  feladatokat  ellátó  társaság  minősül  adatkezelőnek.

A kamerafelvételek  készítése  során  rögzített  személyes  adatokat  az Adatkezelők  az  érintettek

hozzájárulása  alapján,  és az Szvmt.  31-32.  9-ai  figyelembevételével  kezelik.  A hozzájárulást  az Szvmt.

30. E» (2) bekezdése  alapján  megadottnak  kell  tekinteni  a megfigyelt  területekre  történő  belépéssel.  A

megfigyelésre  kamera-piktogram,  vagy  egyéb  figyelemfelhívás  figyelmeztet.

5.  Az adatkezelés  módja

Az adatok  kezelése  elektronikus  eszközökkel,  részben  automatizált  módon  történik.  Az elektronikus

adatkezelés  során  a tárolásra  szolgáló  szerverek,  eszközök  Magyarországon  helyezkednek  el, azok  a

Társaságok  tulajdonában  állnak.

A kamerás  élőképeket  a Társaságok  megbízásából  őrzési  feladatot  ellátó  személyek  kísérik

figyelemmel.  A kamerák  aktuális  képének  és a felvételeknek  a megtekintésére  az Adatkezelők

jogosultsággal  rendelkező  munkavállalói  jogosultak,  továbbá  azok a vagyonőri  feladatokat  ellátó

személyek,  akik  számára  az Adatkezelők  felhatalmazást  adtak  erre.

Adatbiztonsági  intézkedések:

Az adatokat  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  nyilvánosságra  hozás  vagy  törlés  illetőleg  sérülés

vagy  megsemmisülés  ellen  megfelelően  védik  az Adatkezelők.  Ennek  érdekében  a szerver  felvételeket



tartalmazó  részéhez  kizárólag  az 1. sz. mellékletben  meghatározott  személyek  férnek  hozzá,  az ott

feltüntetett  helyszínek  vonatkozásában.

6.  Az adatkezelés  időtartama

A rögzített  felvételeket  az Adatkezelő  - felhasználás  híányában  - maximum  3 (három)  munkanapig  őrzi

meg.  Felhasználásnak  az minősül,  ha a rögzített  kép-,  hang-,  vagy  kép-  és hangfelvételt,  valamint  más

személyes  adatot  bírósági  vagy  más  hatósági  eljárásban  bizonyítékként  kívánják  felhasználni.

Az, akinek  jogát  vagy  jogos  érdekét  a kép-,  hang-,  vagy  a kép-  és hangfelvétel  adatának  rögzítése  érinti,

a kép-,  hang-,  valamint  kép-  és hangfelvétel  rögzítésétől  számított  három  munkanapon  belül  jogának

vagy jogos érdekének igazoIásával/vaIószínűsítésével kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne
semmisítse  meg,  illetve  ne törölje.  Ekkor  az Adatkezelő  az érintett  felvételt  harminc  napig  őrzi,  és

amennyiben  ezen idő alatt  azt a rendőrség  vagy  bíróság  kiadni  kéri,  azt számára  kiadja,  ennek

hiányában  pedig  törli.

A kérelmeket  szintén  az 1. mellékletben  részletezett  módon  lehet  benyújtani.

7.  Az érintett  jogai

Az érintett  egyéb,  a 6. pontban  részletezett  jogon  túli  jogosultságait  a Társaságok  Adatkezelési

Szabályzata  tartalmazza,  a 10.  pont  értelemszerűen  irányadó.

8.  Adatvédelmi  incidensek

Az adatvédelmi  incidensekre  a Társaságok  Adatkezelési  Szabályzatának  12.  pontja  irányadó.

9.  Az Adatkezelési  Szabályzat  módosítása

A Társaságok  a jelen  Adatkezelési  szabályzat  kamerás  megfigyelési  rendszerre  vonatkozóan  c.

dokumentumot  egyoldalú  döntésükkel  bármikor  módosíthatják,  és azt  rendszeresen  felülvizsgálják.

IO.  Jogérvényesítési  lehetőségek

Az érintett  jogérvényesítési  lehetőségeit  az Infotv.,  a GDPR valamint  az 2013.  évi V. törvény  (Ptk.)

alapján  bíróság  előtt  gyakorolhatja,  továbbá  bármilyen  személyes  adattal  kapcsolatos  kérdésben

kérheti  a Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság  segítségét  is (1125  Budapest  Szilágyi

Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. s.).



1.  sz. melléklet

Kamera

elhelyezkedése

Rögzített

adat

Megfigyelt

terület

Adatkezelők

személye

Adatigénylésért  felelős

kontaktszemélyek

Páty,  D épület,

27 db CCTV

kamera

Kép Rampák  előtti

rakodási  terület

és irodai

bejáratok

Inpark  Páty  Delta

Ipari  Park  Kft.

NIPÜF  Üzemeltető

és Szolgáltató  Kft.

Szucsány  György,  a NIPCIF

Üzemeltető  és Szolgáltató  Kft.

alkalmazottja:

zyorzy.szucsany@inpark.hu

I

(épületen  kívüli) Pro-Terminál  Globál

Hungary  Kft.
I

Ladányi  Béla,  Pro-Terminál

Globál  Hungary  Kft.  Területi

vezetője:

pro-terminal@pro-terminal.hu

Páty,  G épület,

6 db  CCTV

kamera

Kép Rampák  előtti

rakodási  terület

és irodai

bejáratok

NIPCJF Páty  Ipari

Park  Kft.

NIPt.lF  Üzemeltető

és Szolgáltató  Kft.

Szucsány  György,  a NIPÜF

Üzemeltető  és Szolgáltató  Kft.

alkalmazottja:

@yorzy.szucsany@inpark.hu

(épületen  kívüli) Pro-Terminál  Globál

Hungary  Kft. Ladányi  Béla,  Pro-Terminál

Globál  Hungary  Kft.  Területi

vezetője:

pro-terminal@pro-terminal.hu

Páty,  porta

épület,  8 db

CCT\/  kamera

Kép Porta  épülete

' (épületen

kívüli),  szervízút

és rendszám-

NIPÜF  Páty  Ipari

Park  Kft.

NIPÜF  Üzemeltető

és Szolgáltató  Kft.

Szucsány  György,  a NIPÜF

Üzemeltető  és Szolgáltató  Kft.

alkalmazottja:

zyorzy.szucsany@inpark.hu
felismerő

rendszer

Pro-Terminál  Globál

Hungary  Kft. Ladányi  Béla,  Pro-Terminál

Globál  Hungary  Kft.  Területi

vezetője:

pro-terminal@pro-terminal.hu


