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Mindenki

A Csiha Zrt. (Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.; továbbiakban: „Társaság”) elektronikus
megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet az alábbi telephelyen:
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.
A kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései,
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.)
rendelkezései, továbbá 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
szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE rendelkezései alkalmazandók.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a megfigyelt területre
e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez.
Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a
jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
A kezelt adatok köre: az érintett képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője: a Társaság.
Az adattárolás időtartama: A rögzített felvételek felhasználás hiányában a tárolószerver kapacitásáig
kerülnek megőrzésre. Ez a megfelelő személy- és vagyonvédelem biztosításához szükséges, illetve ahhoz,
hogy a különböző hatósági megkeresésnek eleget tudjon tenni a Társaság. Felhasználásnak az minősül, ha a
rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
kívánják felhasználni.
Az adattárolás helye: a felvételeket Társaság 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. sz. alatti szerver
helyiségében tároljuk. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok
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védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az
adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Társaság vezérigazgatója, fejlesztési
igazgatója, üzemeltetési vezetője és adatvédelmi tisztviselője jogosult.
A felvételek visszanézésére az alábbi rendszerességgel kerül sor: a felvételekbe alkalmanként,
kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető
azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében
tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel
folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott
adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak,
valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az
elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos
érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Önnek joga van kérelmezni a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz
fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Társaság az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket a kihelyezett kamerák helyéről,
célterületéről (látószögéről) és a kihelyezés céljáról:
Szerver neve:

Kamera neve:

A kihelyezés helye:

Megfigyelt terület

A kihelyezés célja:

Csiha Ksgt
Csiha Ksgt
Csiha Ksgt
Csiha Ksgt
Csiha Ksgt
Csiha Ksgt

III. Emelet Titkárság
Belső udvar
Szárazkapu ki
Szárazkapu be
Kiskapu
Utcafront

III. Emelet Titkárság
Belső udvar
Szárazkapu ki
Szárazkapu be
Kiskapu
Utcafront

III. Emelet Titkárság
Belső udvar
Szárazkapu ki
Szárazkapu be
Kiskapu
Utcafront

Vagyonvédelem
Vagyonvédelem
Vagyonvédelem
Vagyonvédelem
Vagyonvédelem
Vagyonvédelem
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