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Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés azonosítója: HD18-5
Adatkezelés megnevezése: Kamerarendszer által rögzített videófelvételek
Adatkezelő: Hód-Mezőgazda Zrt.
Kezelt adatok köre: Videófelvételek a vállalat telephelyein tartózkodó személyekről
Adatkezelés célja: Személy- és vagyonvédelemi tevékenységek ellátása
Adatkezelés jogcíme:
1.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.

2.

2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Törlés időpontja: Felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 90 munkanap
Tájékoztatás módja:
-

Adatvédelmi Tájékoztató (Kamerarendszer üzemeltetéséről és képi anyagok rögzítéséről) nyomtatott formában
való átadása az érintettnek, amit az érintett aláírásával igazol

-

Belső Adatvédelmi Tájékoztató publikálása az intraneten

-

Telephelyek belépési pontjain és a telephelyeken kifüggesztett tájékoztató feliratok

Adatkezelő jogos érdekének az azonosítása
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény
(továbbiakban „Szvtv.”) értelmében személy- és vagyonőrzési feladatokat ellátó személy (továbbiakban „személy- és
vagyonőr”) a feladatának az elvégzése céljából alkalmazhat elektronikus megfigyelőrendszer (értsd: kamerarendszert). Az
Szvtv. számos megkötése tartalmaz a elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozóan, amelyek közül a
legfontosabbak a 30. §, a 31. § és a 31/A §.
A Stvtv. 30. § (2) pontjának megfelelően a Hód-Mezőgazda Zrt általa üzemeltetett kamerarendszer kizárólag a HódMezőgazda Zrt. tulajdonában levő magánterületről rögzít képfelvételt. A NAIH 2016-ban kiadott a munkahelyi
adatkezelések alapvető követelményeivel kapcsolatos tájékoztatójában megfogalmazottaknak megfelelően a kamerás
megfigyelésre az Szvtv. 1. § (2) pontjában megfogalmazott célból kerül sor. Továbbá, az érintettek tájékoztatása
maradéktalanul megtörténik az alábbiak szerint:
nem munkavállaló érintetteknek a Hód-Mezőgazda Zrt. tulajdonában álló területekre való belépés esetén a
határain elkerített terület belépési pontjainál, illetve a területen elhelyezett további tájékoztató feliratok
kifüggesztésével;
munkavállalóknak a belépési folyamat során a „Adatvédelmi Tájékoztató - Kamerarendszer üzemeltetéséről és
képi anyagok rögzítéséről” formanyomtatvány átadásával, illetve a formanyomtatvány tartalmának a
megismerését igazoló aláírással.
A rögzített képfelvételek megőrzési ideje 90 nap. A 90 napos megőrzési idő arányos a Hód-Mezőgazda Zrt. leltározási és
pénzügyi folyamatainak az átlagos átfutási idejével, ezért előreláthatólag 90 nap alatt a személy- és vagyonvédelmi
incidensek ténye nyilvánvalóvá válik a Hód-Mezőgazda Zrt. számára. A 90 napos megőrzési idő alkalmazásával a HódMezőgazda Zrt el tudja kerülni azt az esetet, hogy egy adott személy- vagy vagyonvédelmi incidens gyanúja esetén ne
legyen elérhető az a kamerafelvétel, amely alapján az incidens bekövetkezésének a ténye kiértékelhető lenne. A 90 napnál
lényegesen rövidebb megőrzési határidő nem biztosítaná a Hód-Mezőgazda Zrt. számára ennek a feltételnek a teljesülését.
Az Hód-Mezőgazda Zrt. érdeke az adatkezeléshez jogos, mivel a személy- és vagyonőrzési feladatok nem láthatóak el
indokolatlanul magas költségek nélkül 7x24 órás rendelkezésre állással biztosított élőerős felügyelettel a Hód-Mezőgazda
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Zrt. tulajdonában levő olyan területeken, amelyek esetén vagy magas személyvédelmi kockázattal járó munkavégzés
történik, vagy jelentős értéket képviselő vagyontárgyak találhatóak, illetve a jelentős értéket képviselő vagyontárgyak
vagyonvédelméhez az adott terület kamerás megfigyelése szükséges. Továbbá, a vagyonvédelem iparági gyakorlata is a
Hód-Mezőgazda Zrt. jogos érdekét támasztja alá.
Érintettek érdekének az azonosítása
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 4 § (1) pontja értelmében
„Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.” Továbbá, a képi adatrögzítés eredményeként
tárolt felvételek személyes adatnak minősülnek, amennyiben a felvételen szereplő személy beazonosítható a felvételeken
a NAIH számos állásfoglalása alapján (pl. a NAIH 2016-ban kiadott a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeivel
kapcsolatos tájékoztatója).
Az Érintettek érdeke, hogy a róluk ne készüljenek olyan képfelvétek, amelyeken az Érintettek felismerhetőek, illetve
amennyiben készülnek ilyen felvételek, azokat ne hozzák nyilvánosságra.
Érdekmérlegelési teszt eredménye
Az Adatkezelő jogos érdeke fennáll, mivel – a fentiekben részletezettek szerint – az Adatkezelő más módon nem tudja
ellátni a személy- és vagyonvédelmi feladatait.
Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintett vonatkozásában az alábbiak alapján
Az Érintett személyes adatainak a nyilvánosságra hozatala alacsony kockázatú esemény, mivel a
kamerafelvételek tárolását elvégző rendszer megfelelő logikai és fizikai hozzáférést lehetővé tevő kontrollokkal
rendelkezik:
o a kamerafelvételek tárolását elvégző rendszerhez csak azok a személy- és vagyonőrök férnek hozzá,
amelyeknek a munkavégzésükhöz erre a hozzáférésre szüksége van,
o a kamerafelvételekhez való logikai hozzáférés naplózott,
o a kamerafelvételek tárolását elvégző rendszernek helyet adó helyiségbe (szerverszoba) csak azok a
személyek léphetnek be, amely személyek az informatikai eszközök üzemeltetését és karbantartását
végzik,
o a kamerafelvételek tárolását elvégző rendszernek helyet adó helyiségbe (szerverszoba) való belépés
naplózott.
A kamerafelvételek megismerése korlátozott számú személy- és vagyonőr számára lehetséges csak, illetve azok
számára is csak olyan esetekben, amely esetekben személy- és vagyonvédelmi incidens gyanúja merül fel. A
kamrafelvételek személy- és vagyonőr által történő megismerése naplózott.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye: az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az Érintettek
vonatkozásában.
Bővebb információ és tiltakozás
Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb információ a Hód-Mezőgazda Zrt. weboldalán elhelyezett Publikus Adatvédelmi
Tájékoztatóban
http://hodmezogazda.hu/docs/files/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
érhető el.
Az Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozását a lenti
elérhetőségek egyikén juttathatja el a Hód-Mezőgazda Zrt.-nek:
e-mail: adatvedelem@hodmgrt.hu
telefon: +36 62 530694
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