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SPAUZA EGÉSZSÉG- ÉS RENDEZVÉNYHÁZBAN MŰKÖDŐ 
KAMERARENDSZERREL ÖSSZEFÜGGŐ  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

 
A MOLINO Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa a Spauza Egészség- és Rendezvényház 
területén üzemeltett biztonsági térfigyelő kamerarendszerre (a továbbiakban: Kamerarendszer) 
vonatkozóan ezúton teszi közzé a Kamerarendszer használata keretében végzett adatkezelésre 
vonatkozó tájékoztatását. 
 
A Kamerarendszer üzemeltetése a hatályos jogi szabályozások alapján, valamint az előírt 
követelményeknek megfelelően történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 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 
2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 
valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) vonatkozó rendelkezéseire. 

Az Adatkezelő adatai 
 

MOLINO Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cg.: 13-09-103976 
székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 87. 
postai cím: 2000 Szentendre, Sas u. 11. 
e-mail cím: spauza@spauza.hu 
honlap: www.spauza.hu 
 
Kapcsolat: 
Név: Dudás-Szabó Tünde 
E-mail: spauza@spauza.hu 
Postai cím: 2000 Szentendre, Sas u. 11. 

 
 
1.) A kezelt adatok köre 
 
Adatkezelő a kamerás megfigyelés során az adatkezeléssel (megfigyeléssel) érintett (a 
továbbiakban: Érintett) képmását, kameraképpel megszerezhető adatokat (tartózkodási hely, 
tartózkodási idő), illetve megfigyeléssel érintett magatartásával, tevékenységével, kapcsolatos 
személyes adatokat kezelik. 
 
Adatkezelő kijelenti, hogy a Kamerarendszer hangot nem rögzít. 
 
 
2.) Az adatkezelés célja és az egyes kamerák elhelyezése 
 
A Kamerarendszer üzemeltetésének célja a vagyonbiztonság garantálása, megóvása érdekében, 
illetve a káresemények, illetve a bűncselekmények megelőzése érdekében az épület közös 
használatában álló részeinek, valamint külső határainak a megfigyelése (a továbbiakban: 
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Megfigyelt terület), az észlelt jogsértések megelőzése, megakadályozása, felderítése, hatósági 
vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítása. 
A megelőzés, megakadályozás céljára a Adatkezelő élőképes megfigyelést is alkalmaz. 
Az e célok érdekében működtetett Kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a 
balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt 
jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja. 
A Kamerarendszer kizárólag az Adatkezelő üzemeltetése alatt álló magánterület megfigyelésére 
alkalmas, Adatkezelő sem közterületet, sem más magánterületét nem tartja megfigyelés alatt.  
Adatkezelő rejtett kamerát nem üzemeltet, továbbá nem folytat kamerás megfigyelést olyan 
helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti. 
 
A kamerás megfigyelésre és a rögzített képfelvétel felhasználására kizárólag a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott célból kerülhet sor, feltéve, hogy a 
felhasználás a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas. 
Adatkezelő a Kamerarendszer használatával összefüggésben rögzített adatokat kizárólag bírósági 
vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként használhatja fel, ha az eljárás alapjául az Érintett 
olyan magatartása szolgált, amely az Adatkezelő, illetve a Megfigyelt területen tartózkodók, testi 
épségéhez fűződő és/vagy vagyoni érdekeit sérti vagy veszélyezteti, és a rögzített képfelvétel 
alkalmas e magatartás bizonyítására. 
Adatkezelő az élőképes megfigyelést a vagyonbiztonság garantálása, megóvása érdekében, a 
káresemények, illetve a bűncselekmények megelőzése érdekében az épület közös használatában 
álló részeinek, valamint külső határainak a megfigyelése által, az észlelt jogsértések, a károkozással 
járó jogsértő cselekmények megelőzése, tettenérése, megakadályozása céljából alkalmazza. 
 
A célhoz kötött adatkezelés elve minden egyes kamera látószögével kapcsolatban érvényesül. 
Ennek megfelelően a kamerák látószöge a céljával mindenkor összhangban álló területre irányul.  
Az adattakarékosság elve minden egyes kamera képességeinek célhoz kötött minimalizálásával 
érvényesül: közvetlen megfigyelésre alkalmasak és egyben képfelvételt rögzítenek. A Megfigyelt 
területen összesen 15 darab olyan térfigyelő kamera üzemel, az alábbi megoszlás szerint: 
 
 

Kamera 
száma 

Kamera által 
Megfigyelt terület 

Megfigyelés célja, 
kamera képessége, 
közvetlen/rögzített 
megfigyelés 

Rögzített felvételek 
megőrzési ideje 

1 Bejárati ajtó (terasz)  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

2 Recepció  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

3 Recepció vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

4 Földszint folyosó vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

5 Emelet folyosó vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

6 Emelet terasz  vagyonbiztonság; 3 nap 
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rögzített és élőképes 
megfigyelés 

7 Alsó szint folyosó vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

8 Alsó szint medencetér vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

9 Első kert rész  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

10 Oldalsó kert rész  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

11 Oldalsó kert rész 
hátul  

vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

12 Hátsó kert rész  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

13 Hátsó kert vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

14 Hátsó kert rész  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

15 Oldalsó kert rész  vagyonbiztonság; 
rögzített és élőképes 
megfigyelés 

3 nap 

 
A fenti táblázatban felsorolt egyes kamerák elhelyezkedését és látószögét a jelen tájékoztató (a 
továbbiakban: Tájékoztató) elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
3.) Adatfeldolgozók: 

 
Adatkezelő jelenleg adatfeldolgozót nem alkalmaz. 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, 
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket. 
 
 
4.) Az adatkezelés időtartama 

 
Adatkezelő a Kamerarendszer által rögzített személyes adatokat (képfelvételeket) a rögzítéstől 
számított legfeljebb 3 napig őrzi meg. 
A képfelvételek a megőrzési idő leteltével egyidejűleg haladéktalanul, automatikusan törlésre 
kerülnek. 
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5.) Adattovábbítás 
 
Adatkezelő a Kamerarendszer által rögzített személyes adatokat (képfelvételeket) harmadik 
személynek nem továbbítja, kivéve, ha arra folyamatban lévő eljárás lefolytatása érdekében az 
eljáró hatóság vagy bíróság megkeresése alapján köteles. Adatkezelő az egyes adattovábbításokról 
adattovábbítási nyilvántartást vezet. 
 
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett 
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. 
 
 
6.) A személyes adatok kezelésének jogalapja 
 
Az Érintettek kamerás megfigyelésének, mint adatkezelésnek a jogalapja Adatkezelő jogos érdeke 
(GDPR 6. cikk (1.) f) pont).  
 
Az Adatkezelő megítélése szerint a személy-, és vagyonvédelem érdekében a jogsértések észlelése, 
az elkövető tettenérése, valamint e jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása céljából a 
Kamerarendszer alkalmazása szükséges és az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő 
jogának aránytalan korlátozásával nem jár. Adatkezelő a rögzített felvételeket és az azon szereplő 
személyes adatokat kizárólag bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként használhatja 
fel. 
 
A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az 
érdekmérlegelés tesztjét, amelynek eredményeképpen a következőket állapította meg: 

• Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a Megfigyelt területen megvalósuló emberi életet, 
testi épséget, személyi szabadságot, illetve a vagyont sértő jogsértések észleléséhez, az 
elkövető tettenéréséhez, valamint e jogsértő cselekmények megelőzéséhez és 
bizonyításához; 

• Az adatkezelés célja a vagyonbiztonság garantálása az Adatkezelő jogos érdekének 
érvényesítése céljából; 

• Adatkezelő megítélése szerint a Kamerarendszer alkalmazása és az ahhoz kapcsolódó 
adatkezelés feltétlenül szükséges a fenti céljának elérése érdekében; 

• Az adatokat (képfelvételeket) Adatkezelő 3 napig őrzi meg; 
• Adatkezelő a rögzített felvételeket és az azon szereplő személyes adatokat kizárólag 

bizonyítékként bírósági vagy más hatósági eljárásban használhatja fel; 
• Az Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan 

korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos 
érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése 
szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt és 
jelen Tájékoztatóban megjelölt cél elérése érdekében figyelembe vehetőek és úgy ítélte 
meg, hogy a Kamerarendszer jelen Tájékoztatóban meghatározott módon történő 
alkalmazása a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében  

o a Kamerarendszer a felvételeket automatikusan rögzíti, emberi beavatkozásra 
nincs lehetőség és a Tájékoztatóban meghatározott megőrzési idő lejártát 
követően a felvételek automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek; 

o megfigyelés kizárólag vagyon-, és személyvédelemmel összefüggésben történhet, a 
Kamerarendszer nem működik olyan helyiségekben, amelyben a megfigyelés – a 
helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, 
illemhely); 
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o Adatkezelő kizárólag a jelen Tájékoztatóban jelzett cél érdekében használhatja fel 
a felvételeket; 

o a kamerák a megfigyelés céljára tekintettel csak azokkal a képességekkel 
rendelkeznek, amelyek a cél elérése érdekében szükségesek (adatminimalizálás 
elve; a képességeket a fenti kamera táblázat tartalmazza); 

o Adatkezelő minden körülmények között biztosítja az Érintetteknek a jelen 
Tájékoztatóban meghatározott jogok gyakorlását; 
 

Az Adatkezelő megítélése szerint a személy-, és vagyonvédelem érdekében a lopások/vagyon, 
illetve személy elleni jogsértő cselekmények, bűncselekmények megelőzéséhez, vagyontárgyak, 
illetve személyek védelméhez, valamint a rongálások megelőzéséhez, továbbá már megtörtént 
cselekmények esetén a körülmények utólagos feltárásához a Kamerarendszer alkalmazása 
szükséges, és az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogának aránytalan korlátozásával 
nem jár. 
Adatkezelő a Kamerarendszer használatával összefüggésben rögzített adatokat kizárólag 
bizonyítékként bírósági vagy más hatósági eljárásban használhatja fel, ha az eljárás alapjául az 
Érintett olyan magatartása szolgált, amely az Adatkezelő, illetve a Spauza épületében tartózkodók, 
tesi épségéhez fűződő és/vagy vagyoni érdekeit sérti vagy veszélyezteti, és a rögzített adatok 
alkalmasak e magatartás bizonyítására. 
 
A fentiek alapján Adatkezelő megítélése szerint a Kamerarendszer alkalmazása megfelel a 
jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági 
követelményeknek. 
 
 
7.) A személyes adatok megismerése, az arra jogosultak köre, adatfeldolgozás 
 
Adatkezelő a Kamerarendszer által rögzített felvételek mellett valós idejű, közvetlen megfigyelést 
is folytat, oly módon, hogy a valós idejű megfigyelést megvalósító monitorhoz kizárólag 
Adatkezelő vezetője fér hozzá (Alapeset). 
 
A rögzített képfelvételeket Adatkezelő részéről kizárólag a Adatkezelő vezetője, és egy általa 
választott munkavállaló jogosult együttesen visszanézni. A rögzített képfelvételek utólagos 
megtekintésére csak indokolt esetben, az épületben tartózkodó (látogató), vagy az épületben 
bérleti jogviszonnyal rendelkező Érintett jogainak gyakorlása (ld. I/9. pont: hozzáférés jogának 
gyakorlása, másolat iránti igény; Érintetti joggyakorlás), Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése 
(ld. Tájékoztató I/6. pont, személyi-, vagyoni sérülés vagy kár, károkozás, jogsértés, 
bűncselekmény), illetve hatóság, bíróság megkeresésének teljesítése érdekében kerülhet sor. 
Az indok megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul 
megszünteti az Adatkezelő. 
 
A felvétel megtekintése legalább két személy jelenlétében történik, a felvétel visszanézéséről az 
Adatkezelő minden esetben jegyzőkönyvet készít, amelyben szerepel a betekintő(k) személye, a 
betekintés célja és ideje. A jegyzőkönyvet az Adatkezelő 5 évig őrzi meg. 
 
 
8.) Tájékoztatás 
 
Adatkezelő az Szvtv. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelzést helyezett el a 
Megfigyelt területen arról a tényről, hogy az adott területen Kamerarendszert alkalmaz 
(térfigyelés); valamint tájékoztatást tett elérhetővé a Kamerarendszer által folytatott megfigyelés, 
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valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, 
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás 
időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult 
személyek köréről, továbbá az Érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó 
rendelkezéseiről. 
A Megfigyelt területre bevinni tilos tárgyakra vonatkozó lista, szabályozás nincs. 
 
A tájékoztatás elérhető a Megfigyelt terület bejáratánál, a portaszolgálaton. Adatkezelő tájékoztató 
táblákat helyezett el továbbá az egyes kamerák által Megfigyelt területen a megfigyelés tényéről. 
 
 
9.) Az Érintett jogai 
 
Adatkezeléssel kapcsolatos igénye, illetve jelen pontban sorolt jogának érvényesítése 
esetén írjon a spauza@spauza.hu e-mail címre, vagy a MOLINO Reklámügynökség 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2000 Szentendre, Sas u. 11. 
postai címre, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk 
Önnek, jogos igény esetén teljesítjük azt.  
Amennyiben az igény jogszerűségének megvizsgálására, teljesítésére hosszabb időre van 
szükség, akkor a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk, amiről legkésőbb 
egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. 
 
Az Érintettnek – igénye benyújtásakor - azonosítania szükséges magát. Leszámítva azon 
adatkezeléseket, ahol az adatkezelési célok már nem teszik szükségessé az Érintett 
azonosítását – az Érintett azonosítása céljából, - amennyiben megalapozott kétségeink 
vannak az Érintett személyazonosságával kapcsolatosan -, az Érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük. 
 
 
Hozzáférés a személyes adatokhoz 
 
Példa: Bármilyen oknál fogva szüksége van az Önről készült felvételekre. Tájékoztatást 
kérhet az alábbiakban: 

• a képfelvétel készítésének időpontjáról,  
• arról, hogy Ön mettől-meddig látható a felvételen,  
• az Ön a felvételen látható cselekvéséről,   
• arról, hogy történik-e Önnel összefüggésben, Önre vonatkozóan bármi 

esemény azt követően, hogy Ön már nem látható a felvételen.  
 
Adatőrzési időn belül jogosult másolatot is kérni a felvételről. 
 
Az Érintett kérheti azt, hogy az Adatkezelő írásban tájékoztassa őt arról, hogy mi látható a 
rögzített felvételen. Az Adatkezelő a tájékoztatás során tájékoztatást ad arról, hogy a kamerás 
megfigyelés során az Érintettel összefüggésben pontosan mit rögzített (a képfelvétel készítésének 
időpontja, az Érintett mettől-meddig látható a felvételen, az Érintettnek a felvételen látható 
cselekvése, történik-e az Érintettel összefüggésben, az Érintettre vonatkozóan bármi esemény azt 
követően, hogy az Érintett már nem látható a felvételen).  
 
Az Érintettnek továbbá lehetősége van arra, hogy azokba a rögzített felvételekbe betekintsen, 
amelyek az ő képmását tartalmazzák.  
 A betekintéssel összefüggésben az Adatkezelő minden esetben a jelen Tájékoztató 1. számú 
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mellékletében meghatározott jegyzőkönyvet (magyar nyelven/magyarul nem beszélő, értő 
Érintett esetén magyar-angol nyelven) készít, amelyben szerepel a betekintő(k) személye, a 
betekintés oka, célja és ideje. A jegyzőkönyvet az Adatkezelő 5 évig őrzi meg. 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rögzített felvételről másolatot kérjen. A másolatot úgy kell 
számára kiadni, hogy azon más harmadik személyek ne szerepeljenek, vagy ne legyenek 
felismerhetőek (kitakarva szerepeljenek). 
Az Érintett a másolat iránti igényét személyazonosságának azonosításával jogosult kérni. 
Adatkezelő saját döntési körében meghatározhatja milyen adathordozón tesz eleget az Érintett 
kérésének (CD, egyéb adathordozó, jelszóval védett webes feltöltés).  
 
 
Helyesbítéshez való jog 
 
Példa: A felvételeket hatósági vagy bírósági eljárás során kívánja felhasználni. Amikor 
hozzáférést kér a felvételekhez, kiderül, hogy a felvételen rögzített időpont nem helytálló.  
 
Érintett a helyesbítéshez való jog keretében a felvétellel összefüggésben rögzített egyes adatok 
módosítását kérheti (például a felvételen látható dátum helyesbítése). 
 
Törléshez való jog 
 
Példa: Kérheti tőlünk, hogy töröljük az adatait, kamerafelvételeket. Amennyiben az Ön 
felvételek törlése iránt érdeke erősebb, mint a mi jogos érdekünk, akkor eleget teszünk a 
kérésének. 
 
Érintett abban az esetben jogosult kérni a képmását tartalmazó felvétel törlését, amennyiben a 
felvételt az Adatkezelő még nem semmisítette meg és a törlést valamely jogszabályi rendelkezés 
nem zárja ki. 
Amennyiben Érintett a felvételek megőrzésére meghatározott időn belül kéri törölni a képmását 
tartalmazó felvételt úgy ezt Adatkezelő köteles teljesíteni, ha az Érintett – felvételek törlése iránti 
– érdeke erősebb, mint Adatkezelő - felvételek őrzése iránti - jogos érdeke, vagy Adatkezelőnek 
nincs olyan kényszerítő erejű jogos oka, amely elsőbbséget élvezne az Érintett érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben. Ilyen kényszerítő erejű jogos oknak minősül különösen, ha a felvétel 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódik. Adatkezelő 
szintén köteles a törlési kérelemnek eleget tenni, ha jogellenesen kezelte a felvételeket, vagy uniós, 
illetve tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell azokat. 
 
Adatkezelés korlátozása  
 
Példa: Önnel szemben bűncselekményt követtek el, és erről kamerafelvételünk van. 
Eljárást kíván indítani az elkövetővel szemben, és feljelentést tesz. Kérjük, ilyen esetben a 
megőrzési időn – azaz a felvétel készítésétől számított 3 napon – belül jelezze felénk az 
adatkezelés korlátozása iránti igényét, hogy ne töröljük a felvételeket, és erre irányuló 
hatósági megkeresés esetén a hatóság rendelkezésére tudjuk bocsátani azokat.  
 
Érintett a rögzítéstől számított 3 napon belül kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a 
felvételekkel kapcsolatos adatkezelését. A korlátozott adatkezeléssel érintett személyes adatot 
(kamera felvételt) a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállama fontos 
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közérdekéből lehet kezelni. 
Az Érintettet, akinek kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk. 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről 
vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha 
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet e címzettekről. 
 
Az Érintett kérelmével kapcsolatos eljárás 
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az Érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 
 
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 Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett 
intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan 
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ 
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre, a Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem 
alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének 
bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 
 
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Példa: Tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha mi azt a saját jogos érdekünk alapján 
kezeljük. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos adatkezelés iránti érdekünk 
úgynevezett kényszerítő erejű jogos érdek, akkor nem fogunk eleget tenni a tiltakozás 
iránti igényének, de természetesen erről is részletesen tájékoztatni fogjuk. 
 
Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 

a) közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

b) az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; 
c) profilalkotáson alapul. 

 
Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
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elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Bírósághoz fordulás joga 
 
Példa: Úgy érzi, hogy megsértettük az Ön adatkezelésre vonatkozó jogait. Kérjük – 
mielőtt bírósághoz fordulna -, először felénk jelezze sérelmét, mert igyekszünk mindent 
megtenni a sérelem orvosolása érdekében. 
 
Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve - az 
adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az 
adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa 
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 
Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
 
Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően 
 
Példa: Joga van ahhoz, hogy meghatalmazottat bízzon meg, aki az Ön halálát követően 5 
évig érvényesítheti az Önt illető adatkezelési jogokat az Ön személyes adataira vonatkozó 
adatkezelésekkel kapcsolatosan. A meghatalmazást közjegyző előtt, vagy ügyvéd előtt, 
esetleg otthon két tanúval aláíratva szükséges elkészíteni. 
Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor az Ön halálát követően a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója lesz erre jogosult. A közeli 
hozzátartozói közül az jogosult eljárni ebben a kérdésben, aki először ezt megteszi, és 
közli velünk. 
 
Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya 
alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az 
elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve 
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett 
nyilatkozattal - ha az Érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett 
nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. 
Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá 
tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint - ha az adatkezelés 
már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt 
– az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a 
GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az 
Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a 
közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. 
Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az Adatkezelővel 
szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során az Infotv. által az Érintett 
részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 
Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi 
kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és a adott esetben közeli 
hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja. 
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Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a 
nyilatkozatában megtiltotta. 
 
 
10.) Adatbiztonság 

 
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi 
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása 
alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. 
 
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 
ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A 
kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, a 3. pontban részletezettek szerinti adatfeldolgozója, 
valamint a jelen Tájékoztatóban feltüntetett alkalmazottaik, illetve az általuk igénybe vett 
adatfeldolgozó(k) (amennyiben van adatfeldolgozójuk) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő 
harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 
 
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési 
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.  
 
A Kamerarendszer az adatok biztonsága érdekében a felvételeket automatikusan rögzíti és a 
megjelölt megőrzési határidő lejártát követően a rendszer a felvételeket automatikusan törli. 
 
A biztonság és a személyes adatok védelme érdekében a képfelvételeket Adatkezelő egy független 
dedikált hálózaton - elszeparálva minden más vagyonvédelmi, illetve informatikai rendszertől -, 
őrzi. A rögzített felvételekhez felhasználónévvel és jelszóval Adatkezelő vezetője fér hozzá.  

Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintettet, ha az informatikai rendszerben vagy azon 
kívül tárolt adatállomány integritása sérült, és alappal feltételezhető, hogy az Érintettről készített 
képfelvételekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzáférhetett. 

 

11.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése 
 
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, 
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető 
meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további 
indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés 
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legalább a következő információkat tartalmazza: 
 

• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma 
és kategóriája; 

• adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége; 
• az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények; 
• a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, 

orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az 
adatvédelmi incidens észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül 
tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A 
tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és világosan és 
közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét. 
 
Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az 
alábbi adatokat tartalmazza: 
 

• az érintett személyes adatok köre; 
• az Érintettek köre és száma; 
• az adatvédelmi incidens időpontja; 
• az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai; 
• az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések. 

 
A nyilvántartásban szereplő adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 
5 évig őrzi meg. 
 
 

1. Jogérvényesítési lehetőségek 
 
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően 
történjék. Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő ennek nem felelt meg, úgy írhat 
az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségeire. 
 
Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az 
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél  

• NAIH (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; +36 
(30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; fax: +36 (1) 391 1410, 

• Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szemben bírósághoz fordulás esetén az Érintett a 
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai 
szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperes székhelye szerinti 
törvényszékhez vagy járásbírósághoz/kerületi bírósághoz fordulhat,  
illetve az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert 
megindítani). 
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2. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekre a GDPR rendelkezései, és a magyar jog, különösen 
az Infotv. az irányadóak.  
 
Budapest, 2022. május 2. 
 
 
 

MOLINO Kft. 
Adatkezelő 

. 
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1. sz. melléklet 
  

JEGYZŐKÖNYV KAMERÁS MEGFIGYELÉS EREDMÉNYÉNEK MEGISMERÉSÉRŐL /  
PROTOCOL ON EXERCISING ACCESS TO CAMERA RECORDINGS 

 
Készült Budapesten, ……... év ……….. hónap ………. nap ........ óra ........ perc és ........ óra ........ perc között az 

Spauza Egészség- és Rendezvényház (2000 Szentendre, Sas u. 11.) található ........................... helyiségben, az 

……………………. Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszerrel összefüggésben. / The 

present protocol was drawn up on the ………th day of ……….. month in the year ………… between … hour … 

minute and … hour … minute in the premise named/numbered …………… in the Spauza Egészség- és 

Rendezvényház (2000 Szentendre, Sas u. 11.). 

 

Jelen vannak: / The following persons are present: 

név/name: ……………… - Érintett/Data Subject 

név/name: ……………….. - az Adatkezelő képviseletében / on behalf of the Data Controller 

név/name: ………………….. - beosztás: munkavállaló/ worker 

 

Adathordozó megjelölése, megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum-óra-perc formátumban kifejezve) / 

Specification of media, duration of the recording viewed (expressed as date-hour-minute): 

 .....................................................................................................................................................................................  

Tárgy: A 2000 Szentendre, Sas u. 11. (Spauza Egészség- és Rendezvényház) cím alatti ……….. szinten található 

……………….. helyiségről …………. év …………… hónap ………….. napján ........ óra ....... perc és ....... és 

........ perc közötti időszakban készült kamerás megfigyelés megtekintése (érintett kamera(k) a melléklet rajzon 

jelölve). / Subject: Viewing of the camera recordings made of the level ………………….. at 2000 Szentendre, Sas 

u. 11. (Spauza Egészség- és Rendezvényház) on the …….th day of ………. month in the year ………… between …. 

hour …. minute and …. hour …. minute (the subject camera(s) are marked on the attached plan). 

 

A megtekintés oka, célja: ………………….. / ……………………….. 

 

A megtekintés során tapasztaltak / Findings made in the course of the viewing: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

 
 
 
Teendők és Érintetti jogok, igények / Steps to be taken; rights of, and requests made by the Data Subject: 
Az Érintett jogosult a rögzített felvételbe betekinteni, arról másolatot kérni, írásbeli tájékoztatást kérni a 
felvételről és a felvétel kezelésének korlátozását (zárolását) kérni. Mind a betekintés biztosítása, mind a másolat 
kiadása során a felvételen rögzített természetes személyeket az Érintett kivételével maszkolni szükséges. / The 
Data Subject shall have the right to get access to (view) the recordings, request copy of the recordings, request 
written information regarding the recordings, and request the restriction of processing (blocking) of the 
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recordings. When access is granted to the Data Subject or he is provided with a copy of the recordings, all 
natural persons appearing in the recordings shall be masked with the exception of the Data Subject. 
..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

A jegyzőkönyv 2 példányban készült. / The present protocol is drawn up in 2 originals. 
 

.................................................. .................................................. 

…………………… ……………………. 
 
 

.................................................. 

…………………… 
 
A jegyzőkönyvből egy példányt a mai napon átvettem: Budapest, ………………….. / I acknowledge the receipt 
of one original of the present protocol on the present day. Budapest, ………………………. 

 

…………………………………………………………. 

Érintett / Data Subject 
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