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Kezelt adatok köre: Az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer (kamerarendszer) látószögébe kerülő
személyek képmása, viselkedése.
Adatkezelési folyamat: A kamerarendszer révén megvalósuló adatkezelés.
Érintettek: kamerarendszerek látószögébe kerülő személyek, látogatók, ügyfelek, munkavállalók.
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. telephelyeinek és gépházainak a bejáratainál piktogram jelzi, hogy az adott
területen (Pécs, Nyugati ipari út 8.; Pécs, Búza tér 8/B; Pécs, Állomás utca 40.; Pécs III. ker. külterület, hrsz.
01205.) kamerarendszer működik. A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában folyamatosan üzemel.
A kamera élőképet közvetít, valamint rögzít, amit a felvétel időpontjában vagy a tárolás időtartamán belül az
adott terület felettes vezetői és biztonsági szolgálat monitoron követhet, az adatkezelés céljához mérten
szükséges és indokolt esetben visszanézhet. Nem történik megfigyelés olyan helyiségekben, ahol az sértheti
az emberi méltóságot.
Az adatkezelés elsődleges célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme, a veszélyes
anyagok biztonságos kezelése, a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, a jogellenes tevékenységet
végző elkövetők tettenérése, a jogosulatlan belépések és jogsértések bizonyítása, az ügyfélszolgálati
tevékenység tekintetében további adatkezelési cél a minőségbiztosítás.
A megfigyelés más úton nem lehetséges. Az információk hiányában a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. telephelyein
illetéktelenül tartózkodó személyek azonosítása, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme
nem lehetséges, amely az épületbiztonsági alapelvek és eljárásrendek sérülését eredményezheti.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a működése során kialakított biztonsági szabályzatok feltételrendszerének
fenntartása érdekében a telephelyein megjelenő személyekről kamerafelvételeket készítsen.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. napi biztonságos működéséhez, a tulajdont károsító cselekmények
megelőzéséhez, illetve megakadályozásához, az emberi élet, a testi épség és a vagyon védelméhez szükséges
a biztonsági kamerarendszer üzemeltetése. Ahhoz, hogy az adatkezelő a telephelyein biztosítani tudja ezen
folyamatokat, a megjelenő magánszemélyek személyes adatainak kezelése kamerafelvételek által szükséges
és elkerülhetetlen.
Az információk begyűjtése kamerarendszeren keresztül történik. A kamerarendszer által rögzített felvétel
tartalmazza az érintett képmását, illetve az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képekből
megszerezhető egyéb adatokat (így különösen: az érintett tartózkodási helye, és az ehhez kapcsolódó
dátum).
A felvételek megőrzési ideje a Pécs, Nyugati ipari út 8. sz. alatti telephelyen elsősorban vagyonvédelem
céljából 3 nap; a Pécs, Búza tér 8/B. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában elsősorban a pénztárak biztonságos
üzemeltetése céljából 30 nap; a Pécs, Állomás utca 40. sz. alatti és a Pécs III. ker. külterület, hrsz. 01205.
alatti telephelyen elsősorban a veszélyes anyagok biztonságos tárolása céljából 30 nap. A tárolási
időtartamot követően az adatok – további jogszerű felhasználás hiányában – automatikusan törlődnek.
A kamerarendszerek látószögébe kerülő munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartása
szükségképpen láthatóvá válik a kamerával megfigyelt területeken, ez technikailag nem zárható ki, az
adatkezelés azonban munkavégzéssel kapcsolatos ellenőrzési célra nem irányul.
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Az adatkezelés hatása az érintettre:
Az adatkezelés során az érintett azon adatai kerülnek kezelésre, melyek szükségesek az adatkezelő
biztonsági elvárásainak és belső szabályzatainak való megfeleléshez. A kamerafelvételek ellenőrzése egy
esetleges biztonsági audit vagy hatósági eljárás során történik, amennyiben a hatóság kikéri. Az élőképes
követés azon személyek számára biztosított, akiknek a közreműködése az adatkezelési célok megvalósítása
(kizárólag biztonsági és minőségbiztosítási szempontok) megvalósítása érdekében elkerülhetetlen.
Különleges és a folyamatokhoz relevánsan nem kapcsolódó adatok kezelése nem történik.
Az érintettnek joga van a megfigyelt területre történő belépés előtt elutasítani az adatkezelést, azonban
ebben az esetben nem tartózkodhat az adatkezelő telephelyén.
Az érintett munkavállalók esetében a munkavégzéssel kapcsolatos adatok kezelése szükségszerűen
megvalósul az elsődleges adatkezelési célok biztosítása során. A kamerák ugyanakkor nincsenek közvetlenül
a munkaállomásra irányítva oly módon, hogy a munkafolyamatok elvégzése részletesen nyomon követésre
kerülhessen (pl. nem irányul kamera a számítógép monitorjára, az íróasztalra, stb.).
Az ügyfélszolgálati iroda esetében a felettes vezetők általi élőképes követés lehetősége elsődlegesen az
ügyfélforgalom, a várakozók számának nyomon követését célozza. A technikai adottságokból fakadóan az
ügyfélszolgálati ügyintézők munkája ellenőrizhetőségének megvalósulása nem zárható ki, az eredeti
adatkezelési céloknak való megfeleléssel szükségszerűen összekapcsolódva megvalósulhat (pl. jelenlét a
kiszolgáló pultban, ügyfélbehívás, kiszolgálás ténye), de a kamerarendszer nem alkalmas a munkafolyamatok
mélyebb értékelésére (pl. ügyfélkiszolgálás minősége, ügyfélnek adott tájékoztatás tartalmi szempontok
szerinti értékelése, stb.). Az érintett munkavállalók tisztában vannak az adatkezeléssel, mely elsődlegesen
saját érdekeiket (biztonsági szempontok, különös tekintettel a pénzkezelésre, konfliktuskezelésre, illetve
minőségbiztosítás, a vezető hiteles tájékozódása a leterheltségről, stb.) szolgálja.
Az ügyfélszolgálati irodán kívüli egyéb munkavégzési helyeken felettes vezetők általi élőképes követés
lehetősége nem biztosított. Valamely biztonsági esemény bekövetkezése esetén a felvételek a felettes
vezetők által is visszanézhetők, amely szükségképpen megvalósítja a munkavállaló ellenőrzését is.
Az érintett kérheti a róla készült felvétel visszanézését, melyet a társaság más érintettek jogainak sérelme
nélkül biztosít.
Az adatkezelés a biztonsági célú felhasználás (pl. nyomozás során bizonyítékként való felhasználás) esetében
gyakorol csak jelentős hatást az érintettre, érdekeinek védelme vagy épp ellene irányuló bizonyítás
formájában. A keletkező adatok mennyiségéhez képest a biztonságú célú felhasználás mértéke elenyésző.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Miért tárolják a kamerafelvételeket
3, illetve 30 napig?

Miért végez élő képes megfigyelést
a biztonsági szolgálat?
Miért végez élő képes megfigyelést
a munkavállaló felettes vezetője?

Az adatkezelő válasza
Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket az
esetleges incidensek során bizonyítékként használhatja fel az
adatkezelő, ez nem lenne megvalósítható a felvételek legalább 3
napos megőrzése nélkül. A veszélyes anyagok tárolása és a
pénzkezelés olyan kockázati tényezők, amely a minimális 3 napnál
hosszabb, 30 napos megőrzési időt indokol, mivel a biztonsági
események észleléséig és megvizsgálásáig hosszabb idő is eltelhet,
mint 3 nap. Ugyanakkor 30 napnál tovább képfelvételeket tárolni az
érintettekről indokolatlan, amennyiben azok jogszerű eljárásban
időközben felhasználásra nem kerülnek. Jogszerű felhasználás esetén
a megőrzési idő az eljárás dokumentumainak megőrzési idejéhez
igazodik, az eljárás jellegétől függően.
A biztonsági szolgálat feladatainak ellátásához okvetlenül szükséges a
vagyonvédelmi, biztonsági események azonnali észlelésének
lehetősége a tettenérés, a károk elhárításának érdekében.
Kizárólag az ügyfélszolgálaton biztosított az élő képes követés
lehetősége a távollévő felettes vezető számára, az ügyfélszolgálati
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tevékenység minőségbiztosítási szempontú felügyelete érdekében. A
kamerák látószögébe kerülő ügyfelek kapcsán ez a fajta adatkezelés
nem különbözik a biztonsági szolgálat általi élő képes követéstől.
Az érintett kérésére a Társaság biztosítja a felvétel visszanézésének
lehetőségét, más érintettek jogainak sérelme nélkül. Erre irányuló
kérés esetén a felvétel zárolásra kerül a visszanézés megvalósulásáig,
illetve a jogszerű felhasználás idejére.

Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete

Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelésről az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet információt az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztatásra
került.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A döntéséről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében megállapításra kerül, hogy az
érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az érintettek azonosítási adatainak kezelése az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos
mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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