
 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról 

 

Hatályos: 2020. 06. 01-től 

A TC Informatika Kft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint 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 (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett 

végzi. 
 

Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön személyes adatainak 

kezeléséről: 

 

1. Az adatkezelő 
 

Az adatkezelő neve   TC Informatika Kft.  

Az adatkezelő címe – 
székhely   8360 Keszthely, Kossuth L. u. 125.  

Az adatkezelő címe – 
telephely   8360 Keszthely, Kossuth L. u. 125.  

   e-mail ugyfelszolgalat@tci.hu 

Az adatkezelő elérhetőségei  telefon 06-83/321-000 

   honlap www.tci.hu 

Adatvédelmi felelős   Németh Ferenc 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője 

Az adatkezelő neve   TC Informatika Kft.  

Az adatkezelő címe – 
székhely   8360, Keszthely, Kossuth L. u. 125.  

Az adatkezelő címe – 
telephely   8360, Keszthely, Kossuth L. u. 125.  

   e-mail ugyfelszolgalat@tci.hu 

Az adatkezelő elérhetőségei  telefon 06-83/321-000 

   honlap www.tci.hu 

Adatvédelmi felelős   Németh Ferenc 

     

 

3. 

Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő – székhelye/telephelye épületén az emberi élet, testi 

épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus 

megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést / kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést 

és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is.  

Az Adatkezelő az alábbi területeket figyeli meg: 

Kamera helye Megfigyelt terület 
A megfigyelt térben 

tartózkodók 

Az eszköz 

elhelyezésének célja 

Kossuth Lajos utcai 

bejáratra irányuló – 

keleti homlokzat 

Bejárat 
munkavállalók, 

ügyfelek, vendégek 

vagyonvédelem, 

személyi biztonság 

Deák Ferenc utcai 

bejáratra irányuló – 

nyugati homlokzat 

Bejárat 
munkavállalók, 

ügyfelek, vendégek 

vagyonvédelem, 

személyi biztonság 

Deák Ferenc utcai 

udvarra irányuló – 

nyugati homlokzat 

Udvar 
munkavállalók, 

ügyfelek, vendégek 

vagyonvédelem, 

személyi biztonság 

 

4. Ezen adatkezelés jogalapja: az adatkezelő / munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) pont). 

5. Tárolás ideje: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 30 (harminc) napig 

őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot 

bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 

6. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye / telephelye. 



 

 

7. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok 

megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer 

működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a megfigyelt 

terület munkahelyi vezetője jogosult. 

8. Adatbiztonsági intézkedések:  

a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a 

képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.  

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az 

azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.  

c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt 

készíteni nem lehet.  

d) A felvétel hordozóeszközeit elzárt helyen kell tárolni.  

e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az 

adatkezelő személye azonosítható legyen.  

f)  A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.  

g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul 

meg kell szüntetni. 

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került 

felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 

i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása 

és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni 

kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.  

 

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről 

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 14 munkanapon belül jogának vagy 

jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne 

törölje.  

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság 

honlapján, illetve a székhelyén. Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható 

tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez.  A felügyeleti hatóság 

panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz.  

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az 

adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 



 

 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen 

biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel. 

 

 

 


