
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ 
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL 
 
 
A Metalex 2001 Kft. (székhely: 1214 Budapest, Rózsa utca 17., továbbiakban: „Adatkezelő” vagy 
„Metalex”) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11.§ (2) bekezdése és az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. tv. 
(továbbiakban: Infotv.), valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseivel 
összhangban az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a METALEX székhelyén működtetett 
elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséről: 
 
1. Képfelvételek készítése 
 
Az Adatkezelő budapesti székhelyén elhelyezett digitális kamerák számát, a kamerák pontos helyét, 
az elhelyezett kamerák látószögét a jelen Adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 
melléklet tartalmazza. Az egyes kamerák elhelyezésének konkrét indokát/célját a jelen Szabályzat 
részletezi: 1 számú melléklet. 
 
  
Amennyiben az Adatkezelő a kamerák vonatkozásában (új kamerát helyez el, a meglévő kamera 
által ellenőrzött területet változtatja, stb.) időközben változást eszközöl, úgy a változást a jelen 
Adatvédelmi tájékoztató mellékletében átvezeti és a helyben szokásos módon közzéteszi. 
 
A kamerák alkalmasak az eszköz látómezejébe került személyről – így a METALEX 
munkavállalóiról (a továbbiakban ideértve bármilyen jogviszony alapján a METALEX részére 
munkát végzőket), esetlegesen ügyfeleiről – az érintettet azonosító képfelvétel készítésére. Mivel a 
rögzített képfelvétel személyes adatnak minősül, ezért e felvételeket Adatkezelő az Infotv. 
rendelkezéseinek megfelelően személyes adatként kezeli, továbbá biztosítja az érintettek Infotv. 
szerinti adatvédelmi jogosultságait (lásd erről részletesen a 8. pontot). 
 
2. Képfelvételek készítésének célja és korlátai 
 
A képfelvétel-készítés célja az Adatkezelő és munkavállalói, illetve ügyfelei személy- és 
vagyonvédelme, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, esetleges veszélyes 
anyagok, nyersanyagok őrzése, a METALEX üzleti titkainak védelme, jogsértő cselekmények 
megelőzése és azok bizonyítása, jogsértő magatartás esetén az elkövető tettenérése. 
 
A képfelvételekhez történő hozzáférés és felhasználás akkor lehetséges, ha  

- a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, 
illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető 
el és  

- az nem jár az információs önrendelkezési jog, illetve az érintettek adatvédelmi jogainak és 
szabadságainak aránytalan korlátozásával. 

 
Adatkezelő nem helyez el kamerát olyan helyiségben, amely az emberi méltóságot sérti (öltőző, 
illemhelység stb.), vagy amely az érintettek munkaközi pihenőjének szokásos helye (pl. konyha), 
illetve a kamerák semmilyen módon sem szolgálják a munkavállalók munkateljesítményének 
megfigyelését. 
 
3. Az adatkezelés jogalapja 
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Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen Tájékoztatóban foglalt eltérő rendelkezés hiányában az Ön 
személyes adatainak kezelése, illetve az adatok szolgáltatása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az 
Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Munkáltató jogos érdeke. A jogos érdek a Munkáltató 
helyiségeit érintő esetleges jogsértő cselekmények elhárítása, azzal kapcsolatos bizonyítékok 
gyűjtése. A Munkáltató az ún. érdekmérlegelési tesztet elvégezte és azt állapította meg, hogy a 2. 
pont 1. bekezdésében foglalt adatkezelési célokhoz nagyobb érdek fűződik, mintsem, hogy az az 
érintettek adatvédelmi jogait és szabadságait aránytalanul korlátozná. 
 
Ön a jelen szabályzatot elfogadja azzal, hogy a jelen szabályzat ismeretében és a kihelyezett 
figyelemfelhívó ismertetések tudatában a megfigyelt területre bemegy. 
 
4. Az adatkezelés helye 
 
A cégközpontban elhelyezett kamerák által készített képfelvételek zárt láncú rendszerben 
készülnek, melyeket egy szerverszámítógép tárol, amelynek helye: iroda épület szerver szoba. A 
felvételekről biztonsági másolat kizárólag akkor készül, ha a felvételek jogi eljárásban való 
felhasználásra ok merül fel. 

 
Az elhelyezett kamerák élőképe a helyszínen is követhető, illetve távolról is elérhető webböngészőn 
keresztül, megtekintésére a jelen tájékoztató 7. pontjában meghatározott személyek jogosultak. 

 
5. A képfelvételek tárolásának időtartama  
 
Adatkezelő a rögzített felvételeket – felhasználás hiányában – 3 munkanapig tárolja és a tárolási idő 
leteltével automatikusan törli, kivéve, ha az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel 
érinti, a rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kéri, hogy az adatot az Adatkezelő ne törölje.  
Adatkezelő a felvételeket kivételesen 30 napos időtartamig is őrizheti a 2005. évi CXXXIII. törvény 
31. § (3) bekezdésében foglalt feltétel esetén. 
 
6. Az érintettek tájékoztatása 
 
Az Adatkezelő az érintettek tájékoztatását a jelen tájékoztató kihelyezésével, továbbá 
figyelemfelhívó tájékoztatásokkal, táblákkal biztosítja. 
 
7. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult személyek köre 
 
Adatkezelő biztosítja, hogy jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában, illetve törvény 
felhatalmazása nélkül az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képfelvételek harmadik 
személy részére ne kerüljenek továbbításra.  
Esetleges adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő 
jegyzőkönyvben rögzíti, illetve arról törvénynek megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet. 
Adatkezelő bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt kiadhatja.  
 
Adatkezelő a képfelvételekhez való hozzáférést a következő személyeknek biztosítja: 

- a cégvezetés mindenkori tagjai (ügyvezető); 
- az Adatkezelő mindenkori jogi tanácsadója; 
- az Adatkezelő biztonsági szolgálatának vezetője; 
- a mindenkori vagyonőrök; 
- a cégvezetés által erre esetileg felhatalmazott személyek. 

 
A képfelvételek visszanézése kizárólag akkor történhet meg, ha a cég ügyvezetője jelen van. Ezen 
szabály irányadó akkor is, ha a felvételek harmadik személy részére kerülnek bemutatásra valamely 
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adatkezelési cél elérése érdekében (kivéve a hatóságok részére történő adattovábbítást). Az élő 
felvételekbe való betekintésre nem vonatkozik ezen korlátozás. 
 
A felvételek megtekintéséről a rendszer elektronikus naplózást vezet.  
 
A kamerázás technikai hátterét a X Védelem Kft. (székhely:1162 Budapest, Diófa u. 54, telefon: 06 
20 9420 994, e-mail: riasztosattila@gmail.com) biztosítja, akik adatfeldolgozóként járnak el a 
kamerás megfigyelés tekintetében. Az adatfeldolgozó munkatársai szükség esetén hozzáféréssel 
rendelkeznek a felvételekhez, azonban az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött 
szerződés biztosítja, hogy az adatfeldolgozó mindenben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és 
az adatvédelem legalább olyan szintjét biztosítja, amelyet az Adatkezelő is elfogad. 
 
8. Az érintett jogai és a jogérvényesítés rendje  
 
Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan, 
továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. 

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben. 

Az Adatkezelő az Ön tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül 
kivizsgálja. Amennyiben nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, Ön a 
döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat az Adatkezelővel szemben.  

Az Ön jogainak feltételezett megsértése esetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy az Adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat. 

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra 
vonatkozó jogosultságait Ön szintén bármikor gyakorolhatja, amennyiben kapcsolatba lép a 
METALEX-szel. Ezzel összefüggésben kérhetjük Öntől, hogy azonosítsa magát vagy olyan egyéb 
adatokat adjon meg, melyek az Ön személyére vonatkoznak. 
 
Kelt: Budapest, 2018. ….. 
 

 
___________________________ 

Gilányi Norbert 
ügyvezető 

 
Melléklet: 
kameralista 



1.sz.Melléklet

Kamera lista

Melléklet Kamerák Megfigyelt terület Megfigyelés célja

1.sz. 1.sz.Kamera Mérlegház őrzés-védelem

2.sz. 2.sz.Kamera Bejárati nagykapu őrzés-védelem

3.sz. 3.sz.Kamera Hídmérleg őrzés-védelem

4.sz. 4.sz.Kamera Telepi panoráma őrzés-védelem

5.sz. 5.sz.Kamera Északi  oldal őrzés-védelem

6.sz. 6.sz.Kamera Északi sarok őrzés-védelem

7.sz. 7.sz.Kamera Bálázógép őrzés-védelem

8.sz. 8.sz.Kamera Tároló fakkok őrzés-védelem

9.sz. 9.sz.Kamera Iroda bejálat őrzés-védelem

10.sz. 10.sz.Kamera Sorompó bentről őrzés-védelem

11.sz. 11.sz.Kamera 3 t. mérleg fentről őrzés-védelem

12.sz. 12.sz.Kamera Főbejárat őrzés-védelem

13.sz. 13.sz.Kamera Műhely őrzés-védelem

14.sz. 14.sz.Kamera Parkoló őrzés-védelem

15.sz. 15.sz.Kamera Műhely elötti tér őrzés-védelem

16.sz. 16.sz.Kamera Nyitott szín őrzés-védelem

2/1. sz. 17.sz.Kamera Bejárati kapu2/2 őrzés-védelem

2/2. sz 18.sz.Kamera Bejárat szemből őrzés-védelem

2/3.sz 19.sz.Kamera Csarnok elötti tér őrzés-védelem

2/4.sz 20.sz.Kamera Tároló udvar őrzés-védelem

2/5. sz. 21sz.Kamera Raktár őrzés-védelem

2/6. sz. 22.sz.Kamera Osztályozó őrzés-védelem

2/7. sz. 23.sz.Kamera Daráló őrzés-védelem

2/8. sz. 24.sz.Kamera Nyitott szín őrzés-védelem

2/9. sz. 25.sz.Kamera Belső kerités őrzés-védelem

2/10. sz. 26.sz.Kamera Hátsó udvar őrzés-védelem

2/11. sz. 27.sz.Kamera Háthó udvar őrzés-védelem

2/12. sz. 28.sz.Kamera Hátsó udvar őrzés-védelem

2/13. sz. 29.sz.Kamera Kompresszor ház őrzés-védelem

2/14. sz. 30.sz.Kamera Hátsó udvar őrzés-védelem

2/15. sz. 31.sz.Kamera Kutya kenel őrzés-védelem

2/16. sz. 32.sz.Kamera Oldalsó udvar őrzés-védelem


