Érdekmérlegelési tesz a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés
vonatkozásában
A Buda Partner Kft., Medical Partner Kft., Laborexpert Kft., és Buda Labor Kft., mint Adatkezelők az
emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében az Ingatlan területére belépő személyek
képmását és hangját az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a kamerával történő megfigyeléshez
kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában” című tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelése jogalapja a jogos érdek, így az adatkezelés megkezdése előtt az
alábbi érdekmérlegelési tesztet végzi el.
1. Az Adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e a személyes adat kezelése?
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Ingatlan területére belépő személyek és a munkavállalók
személy- és vagyonbiztonságát biztosítani tudja, és ennek során a jogsértéseket észlelje az elkövetőt
tetten érje, a jogsértő cselekményeket megelőzze, valamint szükség esetén bizonyítékként rendelkezésre
bocsássa bírósági vagy más hatósági eljárásban, a kamera rendszere működtetése feltétlenül szükséges.
2. Az Adatkezelő jogos érdekének bemutatása
Az Adatkezelő jogos érdeke a személy és vagyonvédelem megfelelő biztosítása az Ingatlan területére
bármely okból belépő személyek vonatkozásban valamint az Adatkezelő által foglalkozatott
munkavállalók munkavédelmének szakszerű biztosítása érdekében. Mindez a kamerarendszer
működtetése nélkül nem lenne megoldható. Kamera nem került elhelyezésre olyan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, vagy amely a munkavállalók munkaközi
szünetének eltöltése céljából lett kijelölve, továbbá az Adatkezelő kizárólag az Adatkezelő saját
tulajdonában (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt
események megfigyelésére alkalmaz kamerarendszert, közterület megfigyelésére azonban nem.
3. Az adatkezelés célja, időtartama és a kezelt adatok
Az adatkezelés célja: Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések
megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az Ingatlan területére
engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók
tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek
körülményeinek vizsgálata.
A kezelt személyes adatok: Az adatkezelő a kamerával történő megfigyelés során az érintettek
arcképmását és hangját kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvételkészítésére és rögzítésére
alkalmasak, amely lehetővé teszi az Ingatlanba belépő személyek egyedi azonosítását. Amennyiben a
felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az esetben személyes adatnak tekinthető az érintett
magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.
Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában három munkanap [SzVMt. 31. § (2) bek.]
4. Az Ingatlan területére belépők lehetséges érdekeinek, jogainak meghatározása
A személyes adatok védelméhez való jog, magánszférához való jog (képmáshoz és hangfelvételhez való
jog).
5. A korlátozás arányossága fennáll
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez (személye adatok védelméhez) való jogát
érinti, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az
emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan
védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett
egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal
való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos módon korlátozható. Tekintve, hogy kamera nem
kerül elhelyezésre olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, és a
kamerák kizárólag az Adatkezelő saját tulajdonában (vagy a használatában) álló épületrészek,
helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmasak, megfigyelésére
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azonban nem, így a magánszférához való jog csak arányos módon kerül korlátozásra. Egyebekben a
felvételek megtekintésével és visszanézésével kapcsolatos jogosultságokat az Adatkezelő a bárki által
hozzáférhető ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN részletesen szabályozza.
6. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:
Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - amely a _____________ oldalon elérhető - részletesen
szabályozza, hogy a felvételek aktuális képének megtekintésére és visszanézésére ki és hogyan, milyen
esetekben jogosult. Az adatok tárolásának időtartama a jogszabályban meghatározott időtartam, a
továbbítás kizárólag az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN írtak szerint történhet, az ott
megnevezettek részére. Az adatokat az Adatkezelő zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai
környezetben tárolja, és dolgozza fel.
7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:
A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és
aránytalan korlátozást az érintettnek az érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az
érintett megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat, az Ingatlan területére
belépést megelőzően figyelemfelhívó tábla jelzi számára az adatkezelést.
Az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
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