Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1),
továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény 28. § (2) d) pontja alapján a következő tájékoztatást adjuk:
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Adatkezelő a nyilvános területeken is megvalósuló kamerás
megfigyelés esetén falra kifüggesztett kamerás adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az
adatkezelésről a Szvtv. 30. § (2) és 28. § (2) bekezdésnek megfelelően. Az adatkezeléshez való
hozzájárulás az irodaépületet, illetve a temetőket látogatók tekintetében ráutaló magatartással,
munkavállalók esetében nyilatkozat aláírásával, írásban történik. A kezelt adatok köre: az érintett
arcképe, teste, mozdulatai, viselkedése.
2. Az érintettek köre: A Városgondnokság Nonprofit Kft. munkatársai, a kezelésében lévő irodaépületet
látogató ügyfelek, egyéb látogatók, a temetőket látogatók.
3. Az adatgyűjtés célja: Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően adatkezelő a vagyonvédelem
biztosítása, bűncselekmények (pl. lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a
megfigyelőrendszert, mivel ennek használatával jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése
valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem
érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján a
rögzített felvételt legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni,
illetve törölni kell.
5. A személyes adatokat a Városgondnokság Nonprofit Kft. ügyezető igazgatója és az általa felhatalmazott
személy ismerheti meg.
6. Az érintettnek a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti a felvétel törlését, illetve kimentését.
- Személyesen, vagy postai úton az 5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51. címen;
- E-mail útján a varosgondnoksag.turkeve@gmail.com címen.
7. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése és 30. §-a,
a 2005. évi CXXXIII. törvény 11. és 42. §-a.
8. Az elektronikus kamerarendszer üzemeltetője a Városgondnokság Nonprofit Kft., 5420 Túrkeve, Kinizsi u.
51.
9. A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület:
Irodaépület, Kinizsi u. 51.
Bejáratok, közlekedő tér, telephely
Ducza temető
Bejárati szakasz
Vasúti (Galuska) temető
Bejárati szakasz
Vénkerti temető
Bejárati szakasz
Sáros utcai telep, Sáros u. 13.
Bejárat, telephely
Valamennyi kamera látószöge kizárólag a közös használatú területeket figyeli, egyik kamera sem irányul
közvetlenül a munkavállalók tevékenységének, vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák
működtetésének célja a vagyonvédelem és a balesetvédelem, ennek megfelelően kerültek a kamerák
elhelyezésre, látószögük beállítva.
10. A Városgondnokság Nonprofit Kft. a kamerákkal rögzített megfigyelést végez, a rögzített felvételeket
biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva, merevlemezen tárolja.
11. A Városgondnokság Nonprofit Kft. a felvételeket nem továbbítja (kivéve a hatósági megkereséseket).
12. A munkavállalók a 2011. évi CXII. törvény és a részletes adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályok
szerint gyakorolhatják jogaikat.
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