
 A Városgazda XVIII Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának 21. sz. melléklete 

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által alkalmazott beléptető 

rendszerhez, illetve a kamera rendszerhez kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztatója.  
 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön, valamint a Városgazda XVIII Zrt. között létrejött foglalkoztatásra irányuló 

szerződés/munkaszerződés kapcsán, valamint amikor Ön külsős személyként felkeresi a Városgazda XVIII 

Zrt. valamelyik telephelyét, akkor a társaság az Ön személyes adatainak kezelőjeként jár el. A személyes 

adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére. 

 

Az Adatkezelő adatai: 

cégnév:  Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság 

székhely:  1184 Budapest Üllői út 423.  

cégjegyzékszám: 01 10 043324 

postacím:                       H-1675 Budapest, Pf. 97. 

telefonszám:  +36 1 292 0258 

e-mail:   ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu  

 

A továbbiakban: Adatkezelő.   

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. 

 

Elérhetősége: e-mail.: adatvedelem@varosgazda18.hu, tel.: +36 70 513 9449 

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az adatkezelő az 

általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján 

és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

felhatalmazása alapján, a munkavállalóinak a személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően kezeli. 

 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok: 

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szól1; 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény); 

- 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól (SZVMt.tv.); 

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről; 

- 2012. évi I. törvény - a Munka Törvénykönyvéről; 

 

 

 

 

 

                                                           
1  A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett fogalmakat a GDPR 4. cikkében 

olvasható „fogalom meghatározások” szerinti értelemben használjuk. 
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1. Az adatkezelés által érintett adatok köre 

 

Az Adatkezelő a 1181 Budapest, Üllői út 423. szám alatt található irodaház, valamint az alábbi címeken 

található telephelyek, létesítmények (továbbiakban: létesítmények) üzemeltetője. 

 Bp. XVIII. Baross u. 7. sz. 

 Bp. XVIII. Üllői út 433. sz. (Városgazda Akadémia Shop) 

 Bp. XVIII. Kondor Béla sétány 16. sz. 

 Bp. XVIII. Városház u. 40. sz. (Park uszoda és strand)  

 Bp. XVIII. Szélmalom u. 33. sz. (Bókay Kert) 

 Bp. XVIII. Üllői út 423. 

 Bp. XVIII. Üllői út 317. sz. (TUD Képzéskoordinációs Központ) 

 Bp. XVIII. Nagybecskerek utca. 30. sz. (Készenléti épület) 

 Bp. XVIII. Péterhalmi út 5. sz. 

 Bp. XVIII. Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és 

Gimnázium (Műfüves pálya) 

 Bp. XVIII. Kastélydombi Általános Iskola (Műfüves pálya) 

 Bp. XVIII. Gulner Gyula Általános Iskola (Műfüves pálya) 

 Bp. XVIII. Nagybecskerek utca 32. sz. (Vilmos Endre uszoda) 

 

Tekintettel a létesítményekben lévő jelentős értékű berendezések, tárgyi eszközök védelméhez fűződő 

érdekekre, valamint a telephelyre érkező vendégek vagyontárgyai elleni jogsértő magatartások 

megelőzéséhez, feltárásához, rekonstruálásához fűződő érdekekre, az Adatkezelő az általa üzemeltetett 

létesítmény területén vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet.  

 

Mindezek mellett a létesítményekben lévő un. elkülönített működési körletek, üzemeltetési célokat szolgáló 

helyiségek forgalmának szabályozásához, kontrollálásához, illetve az ott lévő jelentős értékű berendezések, 

tárgyi eszközök védelméhez fűződő érdekekre az Adatkezelő az általa üzemeltetett létesítmény területén 

vagyonvédelmi célból beléptető rendszert üzemeltet. 

 

Mivel az Adatkezelő a tevékenységét több telephelyen, több épületben, több szinten, és helyiségben fejti ki 

ezért a hatékony vagyonvédelmi intézkedések szükségessé teszik a legmegfelelőbb módszer, azaz a 

technikai (kamera, illetve belépést regisztráló) rendszerek alkalmazását. A fentieknek megfelelően az 

érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő jogai tiszteletben tartása mellett, az Adatkezelő 

biztonsági/vagyonvédelmi kamerarendszer, illetve az adatkezelő területére történő belépést rögzítő 

elektronikus rendszer kiépítése és üzemeltetése mellett döntött.  

 

Egyrészt az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszer, illetve beléptető rendszer vagyonvédelmi 

célokat szolgál. A rendszer célja az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmények területén az ott lévő 

értékek, tárgyi eszközök, továbbá az ott megjelenő vendégek, ügyfelek vagyontárgyainak védelme, a 

létesítmény vendégforgalom elől elzárt területeire történő illetéktelen belépés kontrollálása, valamint 

onnan a vagyontárgyak eltulajdonításának megelőzése, az elkövetett jogsértő cselekmények nyomon 

követhetőségének biztosítása, a felelős személy beazonosítása. 

 

Másrészt tekintettel a létesítményben zajló személyforgalom nagyságára, jellemzőire (pl.: gyermekkorú 

személyek, időskorúak nagy száma) az épületek méretére, illetve az épületekben üzemelő technikai 

eszközök jellegére (pl.: nehéz munkagépek), az adatkezelés célja az általa üzemeltetett létesítményt 

felkereső személyek testi épségének védelme. 
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Az adatkezelés jogalapja 

 

a) Kamera rendszer 

 

1) Az Adatkezelő munkavállalói esetében az adatkezelés jogalapja a kamera rendszer esetében az 

adatkezelő vagyonvédelemmel összefüggő jogos érdekeinek érvényesítése.   

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, úgy az 

érintett (jelen esetben az adatkezelő munkavállalója) jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen jogcímen alapuló 

kezelése ellen.  Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 

ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (Az 

Adatkezelő munkavállalói részére külön adatkezelési tájékoztatást ad, valamint un. 

érdekmérlegelést is végzett, amelynek megállapításait figyelembe véve, adott esetben dönt a 

nála jelzett tiltakozás tárgyában.) 

 

2) Más személyek pl. Adatkezelőhöz érkező ügyfelek, üzleti partnerek és kísérőik, a létesítményt 

felkereső vendégek, vásárlók (a továbbiakban: ügyfelek) tekintetében az adatkezelés jogalapja az 

érintett megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása. Az ügyfelek megfelelő 

tájékoztatását az adatkezelő által elhelyezett, a kamera rendszerrel összefüggő adatkezelésről szóló 

a figyelmeztető, tájékoztató táblák szolgálják. Az érintett ügyfél hozzájárulásának minősül, 

amennyiben ezek megismerését követően az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmény területére 

belép. A figyelmeztető táblák kihelyezésén túl jelen adatkezelési tájékoztató is kinyomtatott 

formában az Adatkezelő ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében folyamatosan elérhető.   

 

b) A beléptető rendszer 

  

1) Az Adatkezelő munkavállalói esetén a beléptető rendszerrel összefüggő személyesadat-

kezelés jogalapja az Adatkezelő vagyonvédelemmel összefüggő jogos érdekeinek az 

érvényesítése. 

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, úgy 

az érintett (jelen esetben az adatkezelő munkavállalója) jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen 

jogcímen alapuló kezelése ellen.  Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. (Az Adatkezelő munkavállalói részére külön adatkezelési 

tájékoztatást ad, valamint un. érdekmérlegelést is végzett, amelynek megállapításait 

figyelembe véve, adott esetben dönt a nála jelzett tiltakozás tárgyában.) 

 

2) Az Adatkezelő létesítményébe érkező más személyek (pl. az Adatkezelő üzleti partnerei, azok 

megbízottjai, adatkezelő ügyfelei, vendégei) esetén az adatkezelés jogalapja az érintett 
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megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása. Az érintett megfelelő tájékoztatását 

az Adatkezelő által elhelyezett, a beléptető rendszerrel összefüggő adatkezelésről szóló a 

figyelmeztető, tájékoztató táblák szolgálják. Az érintett hozzájárulásának minősül, amennyiben 

ezek megismerését követően az Adatkezelő által üzemeltetett létesítmény területének adott 

részére belép. A figyelmeztető táblák kihelyezésén túl jelen adatkezelési tájékoztató is 

kinyomtatott formában az Adatkezelő ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében folyamatosan 

elérhető. 

 

Az Adatkezelőhöz érkező ügyfelek a megfelelő tájékoztatás megismerését követően bármely hátrányos 

következmény nélkül dönthetnek úgy, hogy az adatkezeléshez nem járulnak hozzá, azaz nem lépnek be az 

Adatkezelő helyiségeibe.  

 

Az érintett bármely időpontban jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni az 

Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával (az ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu e-mail címen, vagy 

személyesen, illetve postai úton az Adatkezelő 1181 Baross utca 7. szám alatti ügyfélszolgálatán). A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján korábban végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs (pl.: ha az 

adott felvételre szükség van hatósági eljárás kezdeményezése végett) az Adatkezelő törli az adatokat.  

 

A beléptető rendszer leírása 

 

A beléptető rendszerre vonatkozó szabályzat összhangban áll az Adatkezelő által kialakított elektronikus 

belépőkártyák használati szabályzattal. 

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által üzemeltetett alábbi létesítmények un. elkülönített 

működési területein, beléptető rendszer került kialakításra. 

 1183 Budapest, Üllői út 423. 

 1181 Budapest, Baross utca 7. 

 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. 

 

A beléptető rendszert az Adatkezelő szerződött vagyonvédelmi partnere telepítette, és a karbantartási 

feladatokat is ugyanezen partner végzi. A műszaki üzemeltetési feladatokat az Adatkezelő látja el. A 

beléptető rendszer a melléklet 7. pontjában szereplő pontokon rendelkezik leolvasó egységgel. 

 

Az Adatkezelő valamennyi leolvasó egység mellett tájékoztató, és figyelemfelhívó táblát helyez el, amely 

az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. 

 

A belépőkártyák 

 

A belépőkártyák elektronikus formában tartalmaznak egyedi kódot, melyet kizárólag arra alkalmas 

eszközzel lehet kiolvasni. A kódok és a hozzájuk társított adatok nyilvántartását az Adatkezelő végzi. A 

nyilvántartásokban szereplő jogosultak személyes adatai a kártyáról közvetlenül nem olvashatók ki. 

 

A kártyatípusokról és a jogosultak köréről részletesen az elektronikus belépőkártyák használati 

szabályzata rendelkezik. 

 

A tárolt adatok köre és azok megőrzési ideje 

 

mailto:ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu
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A beléptető rendszer állandó (alkalmazotti, partner), illetve ideiglenes (vendégkártya, tartalék) kezelésére 

alkalmas.  

 

A rendszeres belépési jogosultságokat az Adatkezelő által meghatározott tulajdonosi érdeket képviselő 

személyek, illetve az épületekben rendszeresen feladatokat ellátó személyek kaphatnak. A jogosultságok 

megadásához a rendszerhez kapcsolódó számítógépi nyilvántartásban a belépésre jogosult neve, képmása 

és törzsszáma kerül rögzítésre, majd ezt követően a névhez egy un. proxy kártya (illetve annak egyedi 

sorszáma) kerül hozzárendelésre, amellyel a jogosult a nyitási funkciót aktiválja. A beléptető rendszert 

kizárólag az ellenőrzött beléptetésre használják. Abból külön információgyűjtés nem történik. A 

mellékletben felsorolt kártyaleolvasók nyitására a kártya birtokosa, a jogosultsági házirend alapján 

jogosult. A jogosultságokról a Humánpolitikai Osztály kijelölt munkatársa dönt, a felhasználó közvetlen 

vezetőjének kérelme alapján. A jogosultságokat az Informatikai Osztály munkatársa rögzíti a 

rendszerben. A jogok korlátozására, megváltoztatására az Adatkezelő jogosult. 

 

Az alkalmi belépésre jogosultság megadásánál a belépésre feljogosított személy neve kerül rögzítésre a 

beléptető rendszerhez kapcsolódó papíralapú nyilvántartásban, majd a névhez proxy kártya (illetve annak 

egyedi sorszáma) kerül hozzárendelésre, amelynek használatával az érintett a nyitási funkciót 

aktiválhatja. 

 

Az alkalmi belépésre jogosultak adatait tartalmazó papír alapú nyilvántartást az Adatkezelő 24 óra 

elteltével megsemmisíti. 

 

A ki- és belépési adatokat a beléptető rendszerhez kapcsolódó számítógépi háttértároló naplózza az alábbi 

tartalommal:  

 jogosult neve (vezetéknév, keresztnév, amelyet a jogosult ad meg a rögzítés folyamatában);  

 proxy kártya azonosító száma; 

 belépés adatai (időpont, leolvasó egység); 

 a belépési kísérlet érvényessége vagy érvénytelensége. 

 

A rendszer a ki- és belépési adatokat a rendszeres belépési joggal rendelkezők esetében 6 hónapig tárolja, 

majd a kezeléssel az Adatkezelő által megbízott személy törli. A rendszeres belépési joggal rendelkező 

jogosultságának megszűnését követően huszonnégy (24) óra elteltével az adatait törlik a rendszerből. Az 

alkalmi belépésre feljogosított személyek adatait az utolsó kilépést követően huszonnégy (24) óra múlva 

törlik a rendszerből.  

 

A tárolt adatokhoz történő hozzáférés 

 

Az elektronikus beléptető rendszerben tárolt adatok az Adatkezelő székhelyén (1184 Budapest, Üllői út 

423.), a földszinten lévő szerverszobában, helyi tárolóegységben kerülnek elmentésre. A rendszerben már 

eltárolt adatokban változtatást csak az arra jogosult személy (rendszergazda) tud végrehajtani, melyet a 

rendszer a LOG fájlban visszavonhatatlanul jelöl.  A tárolt adatokról hetente mentés készül. A 

tárolóegység az épület zárható ajtóval, riasztórendszerrel és kamerával ellátott helyiségben van 

elhelyezve, ahhoz mind fizikailag, mind tartalmát tekintve korlátozott a hozzáférés. 

 

A tárolt adatokhoz az adatkezelő dolgozói közül a következő személyek rendelkeznek hozzáféréssel: 

 az Adatkezelő vezérigazgatója; 

 IT auditor; 
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 az Adatkezelő kijelölt informatikusai/rendszergazdái; 

 Rendszer-üzemeltetési csoportvezető 

 Humánpolitikai Ellenőr Csoport kijelölt tagjai; 

 az Adatkezelő által megbízott megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársa. 

A hozzáférés felhasználói név és jelszó megadását követően lehetséges. 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele 

 

Az Adatkezelőnél üzemelő beléptetőrendszer berendezéseinek hibaelhárítási- és szerviz munkáira 

szerződött partner tényleges szervizszolgáltatást végző dolgozója alkalmanként a munkája során annak 

mértékéig – akár távoli hozzáféréssel is – megismerheti a rendszer által tárolt személyes adatokat. 

 

Az adatfeldolgozó adatai: 

 név/cégnév:   IMG Net Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft. 

 székhely:             1171, Budapest, Andrásfa u. 13 

 elérhetőség:  e-mail: info@imgnet.hu; tel.: +36 1 4551271 

 

A kamera rendszer leírása 

 

Az Adatkezelő által alkalmazott vagyonvédelmi/biztonsági kamera rendszer egységes, egymással szorosan 

együttműködő belső kamera rendszert jelent. Az Adatkezelő által alkalmazott kamerarendszer fix, illetve 

vezérelhető kamerák általi képet közvetít, és a hozzákapcsolt tárolóegység is csak a kamerák által 

közvetített képet rögzíti. A tárolóegységek az Adatkezelő tulajdonában vannak  

 

A rendszerbe bekötött kamerák száma 76 db, amelyek az Adatkezelő telephelyein, épületeiben találhatóak 

meg. A kamera rendszer kameráinak helyét és az általuk megfigyelt területet a mellékelt lista jelöli (2a. 

számú melléklet). Az adatkezelő valamennyi belépési helyen és fontosabb csomópontoknál tájékoztató, és 

figyelemfelhívó táblát helyez el, amely az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat 

tartalmazza. 

 

Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő, műfüves pályával rendelkező létesítmények tekintetében az 

Adatkezelő megállapodással rendelkezik a Külső-Pesti Tankerületi Központtal, mely szerint a 

sportlétesítményt az iskola tanulói és dolgozói tanítási időben használhatják oktatási célra, egyébként az 

Adatkezelő térítés ellenében használatra kiadja „külsős” személyek részére. A műfüves pályák mellett 

vagyonvédelmi célból elhelyezett kamerák működtetése során, egyezően a NAIH adatvédelmibiztos 

állásfoglalásával2, 8 és 16 óra között képet nem rögzít, megfigyelés nem történik. Ezen időszakon kívüli 

képrögzítésről a Tankerületi Központ és az Adatkezelő közötti megállapodás értelmében, a Tankerületi 

Központ intézményeinek igazgatói tájékoztatják a diákjaikat (16 évet be nem töltött diákok esetében a 

törvényes képviselőjüket), illetve munkatársaikat. A felhasználási feltételekről az iskolák és a 

sportlétesítmények bejáratánál figyelmeztető táblát helyez el az Adatkezelő. 

 

A tárolt adatok köre és megőrzési ideje 

 

                                                           
2  Vagyonvédelmi célból olyan helyiségekben, ahol állandó munkavégzés vagy tanítás történik, kamerarendszert működtetni csak 

azokban az időszakokban lehet, amikor a helyiségekben – jogszerűen – senki nem tartózkodhat (tehát a tanítás, vagy egyéb 

foglalkozások után) 
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A kamera rendszerbe bekötött kamerákhoz belső tárolóegység csatlakozik, amely a kamerák által 

közvetített képet rögzíti. A tárolt adatok tehát az adott kamera látószögében lévő személy képmását, és 

egyéb jellemzőit (mozgás, fiziológiai jellemzők, pl. testalkat) jelentik. A tárolás struktúrája a következő: 

 kameránkként és naponként, folyamatos rögzítéssel; 

 a rögzítés időpontja el van mentve; 

 a visszakeresés a fenti struktúra szerint lehetséges. 

 

A kamerarendszer által megvalósuló adatkezelés az alábbi személyes adatokat érinti: 

 az érintettek rögzítek képe; 

 a felvételen látható egyéb fiziológiai sajátosságaik (pl. testalkat, járás).  

 

A rendszer a felvételeket három munkanapig tárolja, ezt követően automatikusan törli. 

 

A tárolt adatokhoz történő hozzáférés 

 

Az adattároló egység az Adatkezelő székhelyén lévő létesítményben a szerver helyiségben elzárva 

található, (a helyiségbe az arra feljogosított személyek proxy kulcs használatával léphetnek be), valamint 

a rögzített anyagok a szerveren titkosított formátumban kerülnek tárolásra, hozzáféréshez jelszó megadása 

és kódolt szoftver szükséges. 

 

Állandó élőképet közvetítő monitor a Kondor Béla sétány 16. szám alatti telephelyen van elhelyezve, 

mely az ott telepített 7 darab kamera képét jeleníti meg. A képeket az Adatkezelő alkalmazásában álló, 

portaszolgálatot ellátó személy láthatja. Élőkép egyéb esetben csak az ügyvezető által megbízott személy 

– helyi hálózatra közvetlenül vagy titkosított csatornán (VPN) keresztül csatlakozó – számítógépén, jelszó 

megadását követően férhető hozzá. 

 

A tároló egységen lévő felvételekhez hozzáférési joggal a következő személyek rendelkeznek: 

 az Adatkezelő vezérigazgatója; 

 IT auditor; 

 az Adatkezelő kijelölt informatikusai/rendszergazdái; 

 Rendszer-üzemeltetési csoportvezető 

 Humánpolitikai Ellenőr Csoport kijelölt tagjai; 

 az Adatkezelő által megbízott megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársa. 

 illetve a karbantartást végző cég részéről eljáró személy (csak karbantartási célból, az adatkezelő 

rendelkezései szerint). 

 

A tárolt kamerafelvételekhez történő hozzáférés titkosított csatornán keresztül, felhasználói név, valamint 

jelszó megadását követően lehetséges, és a számítógépi rendszer naplózza a hozzáférések kapcsán mind 

a ki- és belépéseket, mind a végrehajtott tevékenységeket. A hozzáférés csak jogszabályon alapuló 

érdekből, továbbá karbantartási, hibaelhárítási célokból történhet. 

 

Akinek a felvétel megtekintéséhez, felhasználásához jogi érdeke fűződik a felvétel keletkezésétől 

számított 3 munkanapon belül az Adatkezelőnél kezdeményezheti, hogy a felvételeket az adatkezelő 

zárolja, ebben az esetben az Adatkezelő az adott kamera, adott időszaki felvételét elkülönített 

állományként tárolja 30 napig. Amennyiben az Adatkezelőhöz intézett kérelemtől számított 30 napon 

belül az arra illetékes hatóság, vagy bíróság megkeresésében nem kéri az adatkezelőt a felvétel átadására, 

azt az adatkezelő törli. 
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Adatfeldolgozó igénybevétele 

 

Az Adatkezelőnél üzemelő kamerarendszer berendezéseinek hibaelhárítási- és szerviz munkáira 

szerződött partner tényleges szervizszolgáltatást végző dolgozója alkalmanként a munkája során annak 

mértékéig – akár távoli hozzáféréssel is – figyelemmel kísérheti a kamerák által közvetített képet. 

 

Az adatfeldolgozó adatai: 

 név/cégnév:   IMG Net Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft. 

 székhely:             1171, Budapest, Andrásfa u. 13 

 elérhetőség:  e-mail: info@imgnet.hu; tel.: +36 1 4551271 

 

2. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei 

 

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az 

illetékes hatóságok megkeresésére továbbítja. Az Adatkezelő csak kivételes esetben (jogszabályi 

felhatalmazás) adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben 

az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság 

számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az 

Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett 

például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett 

és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 

 

3. A kezelt személyes adatok védelme 

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. 

Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér 

lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra 

hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés 

során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az 

Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok 

hitelessége és változatlansága biztosított legyen.  

 

4. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult: 

 a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az 

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

 pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

 kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön 

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, 

illetve, ha az adatkezelés jogellenes;  

 személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben 

használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, 

feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá 

hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti; 
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 személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, 

vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig); 

 tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor 

visszavonni, 

 sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 

 

Az érintett egyes jogainak tartalma 

 

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 

igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz: 

 kezelt személyes adatai kategóriái, 

 az adatkezelés célja, 

 címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 

 az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai 

 az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 

 a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 

 ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, 

logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.   

 

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve 

kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

 

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy 

az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték vagy; 

 az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

vagy; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell 

vagy; 

 a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan (pl. valamilyen online marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.  

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak 

kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges). 

 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza 

az adatkezelést, ha: 
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 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az 

Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását, vagy; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 

szemben); 

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez 

fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető. 

 

e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy 

szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások 

jogait, szabadságát. 

 

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos 

érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

 

5. A jogorvoslat joga 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán 

jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő 

időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. 

 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

 megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

 cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 telefon: (1) 391 1400 

 

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben 

megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az 

Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges 

információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.  
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Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, 

ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a 

megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá 

amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától 

számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.    

 

Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu 

 

Budapest, 2018. november 01.  
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6. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által alkalmazott kamerák elhelyezési pontja és a 

kamerák által megfigyelt terület 

 

SSZ. TELEPHELY 
TELEPÍTÉSI 

HELY 

MEGFIGYELT 

TERÜLET 
KAMERAKÉP 

1. Bp. XVIII. Baross 

u. 7. 

fsz. Ügyfélszolgálati 

Osztály ügyféltér 

ügyféltér, 

ügyfélszolgálat 

pultja 

 

2. Bp. XVIII. Baross 

u. 7. 

fsz. Ügyfélszolgálati 

Osztály ügyféltér 

ügyféltér, bejárat  

 

3. Bp. XVIII. Baross 

u. 7. 

Pénztár Pénztár belső tér 

 

4. Bp. XVIII. Baross 

u. 7. 

Ügyfélszolgálati 

pénztár 

Ügyfélszolgálati 

pénztár előtti tér 

 

5. Bp. XVIII. Baross 

u. 7. 

Lépcsőház HR Bejárati ajtó és 

lépcsőház HR 

osztályhoz. 

 

6. Bp. XVIII. Üllői út 

433.sz.  

(Városgazda 

Akadémia Shop) 

ügyféltér ügyféltér, pénztár 

pult, bejáratok 
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7. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

külső tároló külső tároló 

raktári anyagok és 

kerítés 

 

8. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Bejáratok parkoló Személy bejárat 

és udvari parkoló 

 

9. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Udvari 

kerékpártároló 

Udvari 

kerékpártároló és 

környéke 

 

10. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Hátsó parkoló Hátsó parkoló 

személy és kis 

teher gk. 

 

11. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Belső udvar Belső udvar 

 

12. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Raktár bejárat Raktár bejárat 

 

13. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Épület bejárati ajtó Épület bejárati 

ajtó személy 

bejárat 
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14. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Belső udvar/parkoló Belső 

udvar/parkoló 

 

15. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Raktár beltér Raktár beltér 

 

16. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Raktár pult Raktár pult 

 

17. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Rendszerüzemeltetés Rendszerüzemelte

tés belső iroda 

ajtó 

 

18. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Informatika iroda Informatika iroda 

bejárati ajtó 

 

19. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Informatika raktár Informatika raktár 

belső tér 

 

20. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Külső tároló Külső tároló 

raktár hátsó udvar 
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21. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Gyalogos kapu Gyalogos kapu 

telephely bejárati 

rész 

 

22. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Belső raktár tér Belső raktár udvar 

tér 

 

23. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Külső raktárbejárat Külső 

raktárbejárat 

kétszárnyú kapu 

 

24. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Külső parkoló 1 Telephely külső 

parkoló 

 

25. Bp. XVIII. Kondor 

Béla sétány 16. sz. 

Külső parkoló 2 Telephely külső 

parkoló 

 

26. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

pénztár előcsarnok, 

pénztár pult 

 

27. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

előcsarnok előcsarnok, 

pénztár pult, 

ügyféltér 

 

28. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

épület sarok strand bejárat 
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29. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

épület sarok kerékpár tároló 

 

30. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

uszoda uszodatér, 

medence 

 

31. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

udvar gépház bejárat 

 

32. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

strand villanyoszlop strand terület, 

járda 

 

33. Bp. XVIII. 

Városház u. 40. sz.  

(Park uszoda és 

strand)  

értékőrző értékmegőrző 

szekrények 

nem üzemel 

34. Bp. XVIII. 

Szélmalom u. 33. 

sz.  

(Bókay Kert) 

színpad mögött 

oszlop 

sétány 

 

35. Bp. XVIII. 

Szélmalom u. 33. 

sz.  

(Bókay Kert) 

főépület mellett 

oszlop 

üvegház bejárat és 

környéke 
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36. Bp. XVIII. 

Szélmalom u. 33. 

sz.  

(Bókay Kert) 

főépület mellett 

oszlop 

főépület É-Ny 

oldalfal, sétány 

környéke 

 

37. Bp. XVIII. 

Szélmalom u. 33. 

sz.  

(Bókay Kert) 

főépület D-Ny sarok parkoló, főépület 

K-i oldalfal 

nem üzemel 

38. Bp. XVIII. 

Szélmalom u. 33. 

sz.  

(Bókay Kert) 

főépület sétány, raktárak, 

gépkocsi bejárat 

 

39. Bp. XVIII. 

Szélmalom u. 33. 

sz.  

(Bókay Kert) 

főépület vezetői iroda 

bejárat környéke 

 

40. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

ll. em. pénzügy 

folyosó 

bejárat folyosó 

 

41. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

II. em. bejárati ajtó bejárat ajtó 

 

42. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

II. em. központ 

folyosó 

folyosó 
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43. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

II. em. központ 

folyosó 

folyosó 

 

44. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

tetőtér bejárat 

 

45. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

IT Folyosó IT folyosó 

 

46. Bp. XVIII. Üllői út 

423. 

Földszinti bejárat Földszinti bejárat 

reception előtti tér 

 

47. Bp. XVIII. Üllői út 

317. sz.  

(TUD 

Képzéskoordináció

s Központ) 

Rámpa rámpa Hengersor 

utca része 

 

48. Bp. XVIII. Üllői út 

317. sz.  

(TUD 

Képzéskoordináció

s Központ) 

Belső udvar Hátsó bejárati ajtó 

 

49. Bp. XVIII. Üllői út 

317. sz.  

(TUD 

Képzéskoordináció

s Központ) 

Főbejárat Főbejárati ajtó 

utcai front 
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50. Bp. XVIII. Üllői út 

317. sz.  

(TUD 

Képzéskoordináció

s Központ) 

Előtér, bejárati ajtó belső előtér és 

pult 

 

51. Bp. XVIII. 

Nagybecskerek 

utca. 30. sz. 

(Készenléti épület) 

Készenléti épület 

bejárat 

Készenléti épület 

bejárata és előtér 

 

52. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Bánya udvari bejárat Bánya udvari 

bejárat 

 

53. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Üzemanyagtöltő Üzemanyagtöltő 

 

54. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Belső udvar 1 Belső udvar 1 

 

55. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Nagy teherautó 

parkoló 

Nagy teherautó 

parkoló    

 

56. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Kis teherautó parkoló Kis teherautó 

parkoló 
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57. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Telephely főbejárat Telephely 

főbejárat és gk. 

parkoló 

 

58. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Porta Porta helység 

előtti tér 

 

59. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Bánya külső bejárat Bánya külső 

bejárata 

nem üzemel 

60. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Belső udvar 2 Belső udvar 2 

férfiöltöző 

mögötti terület 

 

61. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

Dolgozói parkoló Dolgozói parkoló 

gépkocsi 

nem üzemel 

62. Bp. XVIII. 

Péterhalmi út 5. sz. 

20-as raktár 20-as raktár 

bejárata 

 

63. Bp. XVIII. 

Vörösmarty utca 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

nem üzemel 

64. Bp. XVIII. 

Vörösmarty utca 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

nem üzemel 

65. Bp. XVIII. 

Vörösmarty utca 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

nem üzemel 
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66. Bp. XVIII. 

Vörösmarty utca 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

nem üzemel 

67. Bp. XVIII. 

Kastélydombi 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

 

68. Bp. XVIII. 

Kastélydombi 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

 

69. Bp. XVIII. 

Kastélydombi 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

 

70. Bp. XVIII. 

Kastélydombi 

iskola (Műfüves 

pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

 

71. Bp. XVIII. Gulner 

iskola  

(Műfüves pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

 

72. Bp. XVIII. Gulner 

iskola  

(Műfüves pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 
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73. Bp. XVIII. Gulner 

iskola  

(Műfüves pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

 

74. Bp. XVIII. Gulner 

iskola  

(Műfüves pálya) 

Pálya Pálya és járda 

területe 

nem üzemel 

75. Bp. XVIII. 

Nagybecskerek 

utca 32. sz. (Vilmos 

Endre uszoda) 

Pénztár Pénztár előtti pult 

és tér 

 

76. Bp. XVIII. 

Nagybecskerek 

utca 32. sz. (Vilmos 

Endre uszoda) 

Bejárati ajtó  Bejárati ajtó előtti 

pult és tér 

nem üzemel 
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7. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által alkalmazott beléptető rendszer beléptetési 

pontjai 

 

Baross utca 7. 

Beléptetési pontok kódjele Beléptetési pontok 

B1 Telephely gyalogos kapubejárata 

B2 Épület gazdasági bejárata 

B3 Vagyongazdálkodás épületbejárat 

B4 Társasházkezelő épületbejárat 

B5 Porta 

B6 Udvar - lépcsőház bejárat 

B7 Lépcsőház - udvar kijárat 

B8 Ügyfélszolgálat átjáró 

B9 Lépcsőház - ügyfélszolgálat átjáró 

B10 Szerverszoba 

B11 6 sz. iroda 

B12 Pénztár 

B13 16. sz. iroda 

B14 I. emelet - HR bejárat 

B15 Pince 1 

B16 Pince 2 

B17 ÜSZI – VG átjáró 

 

Kondor Béla sétány 16. 

  

K1 Telephely gyalogos kapubejárata 

K2 Informatika. Rendszerüzemeltetési csoport 
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K3 Szerverszoba 

K4 Őrszoba 

 

 

Üllői út 423 (Központi iroda). 

Beléptetési pontok kódjele Beléptetési pontok 

Ü1 Telephely gyalogos kapubejárata 

Ü2 I. emelet - Városrehabilitáció18 ZRt. irodái 

Ü3 II. emelet - irodák 

Ü4 II. emelet – Titkársági konyha 

Ü5 II. emelet - Pénzügyi és Számviteli Divízió 

Ü6 Tetőtéri - irodák 

Ü7 Tetőtér - szerverszoba 

Ü8 Tetőtér - raktár 
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Ezt csak akkor kell beletenni, ha a munkavállalóval, iskolai közösségi szolgálatot ellátóval stb. akarjuk 

aláíratni. A honlapra ügyfélszolgálatra stb. nem kell. 

 

Az érintett nyilatkozata: 

 

Kijelentem, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul 

vettem. 

 

 

Kelt:                                  Aláírás: 
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Most következik a melléklet 

 

1. 2a 

kamera lista 

 

A kamerákkal, azok elhelyezésével, beállításával kapcsolatos szabályok: 

- A kamera fényképek nem tartalmazhatnak felismerhetően személyeket, valamint jó 

minőségűnek (nem homályos, sötét kép) kell lennie.  

- A kamerákat úgy kell beállítani, hogy ne lássanak be a folyosóról az illemhelységbe, 

valamint az öltözőkhöz és közterületet sem nézhetnek.  

- A kamerák nem lehetnek úgy beállítva, hogy csak és kizárólag beosztotti 

munkavégzést figyeljenek.  

- A kamerák elhelyezése a magánszférát nem sértheti, tehát pihenő helységet nem 

nézhet). Ha mégis rálátna ilyen területetekre a kamera, akkor maszkolással vagy 

kamera állítással orvosolni kell a problémát.  

 

2. 2b 

A kamera figyelmeztető táblákat, minden bejáratnál el kell helyezni és legalább minden 

fontosabb csomópontnál ki kell tenni, hogy biztosan találkozzon vele a vásárló.  

 

3. 2c 

beléptető lista 

4. 2d 

A beléptető figyelmeztető táblákat minden kártya leolvasónál ki kell tenni.   


