FIGYELEM!
Az épületben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik, amelynek felvételein rögzítésre kerülnek és
felismerhetők a belépő személyek. A kamerás megfigyelést és az azzal összefüggő adatkezelést törvényi
felhatalmazás alapján, jogszerűen végezzük, amelyről bővebb információkat olvashat jelen tájékoztató alján
(Alkalmazott jogszabályok).

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának minősül,
amennyiben a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe a kihelyezett tájékoztatást tudomásul
véve, annak ismeretében belép.
A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a rögzített felvételeket 3 napig tárolja.
Az adatkezelés célja
A kamerás megfigyelés alkalmazásának célja az épületbe történő belépések, valamint az épületen belüli mozgások
és történések utólagos, személy- és vagyonvédelmi célú visszaellenőrizhetőségének biztosítása; balesetveszélyes
területeken az emberi élet és a testi épség védelme.
A kezelt adatok köre
A rögzített felvételeken felismerhetők a belépő személyek, a felvételen látható személyek képmása.
Az adatok törlése
A rögzített felvételeket 3 nap elteltével automatikusan töröljük a megfigyelő rendszerből.
Az adatkezelés biztonsága
A rögzített felvételek tartalmához intézményünk erre feljogosított vezetője és az őrzésvédelmi feladatokat ellátó
szerződéses vagyonvédelmi szolgáltató partnere férhet hozzá. A rendszerhez történő hozzáférés számára is csak
megfelelő azonosítást és hitelesítést követően engedélyezett, amelynek segítségével megállapítható, hogy az
adatokhoz mikor fért hozzá, mivel a rendszer a bejelentkezéseket naplózza.
Az Adatkezelő adatai
Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Postai címünk:
Email címünk:
Telefonszámunk:

Tokaji Múzeum – Világörökségi Bormúzeum
3910 Tokaj Bethlen Gábor u.7.
info@tokajimuzeum.hu
+36-47/352-636

Az Ön jogai
Tájékoztatást kérhet bármikor Tőlünk személyes adatai kezelésével kapcsolatban fenti elérhetőségeinken!
Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy
vegye fel a kapcsolatot Velünk és megválaszoljuk kérdését. Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk
Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon
belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.
Amennyiben jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 napon belül kérheti, hogy az adatot
ne töröljük le, illetve arról másolat készítését (például hatósági eljárásban történő felhasználása céljából). Ezáltal
biztosítjuk az adatokhoz történő jogszerű hozzáférését, illetve az adatok hordozhatóságát az Ön számára.
A rögzített felvételek tárolására a törvényi előírások értelmében jogosultak vagyunk, azokat 3 napig tároljuk, azt
követően azokat töröljük rendszerünkből, így biztosítva az Ön személyes adatai törléséhez, elfeledtetéséhez
fűződő jogait.
Az adatok továbbítása
A kamerás megfigyelő rendszerben rögzített felvételeket jogosulatlanok számára nem továbbítjuk; arra kizárólag
az emberi élet, testi épség vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések (bűncselekmények) bizonyítása, illetve
balesetek körülményeinek utólagos vizsgálata céljából az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság,
stb. – hivatalos kérésére van mód.
Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel
ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az
Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1363 Budapest, Pf.: 9.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Alkalmazott jogszabályok
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az
alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:
1.

2.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 30. § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme
érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések
bizonyítása céljából kerül sor.
A személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR: General Data
Protection Regulation), vagy más néven: általános adatvédelmi rendeletben, valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírások
alapján kezeljük.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi
rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok
tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Készítette:
HANGANOV Kft.
Az információbiztonság és az adatvédelem szakértője
www.hanganov.hu

