
Tájékoztató az AURES Holdings a.s. cég telephelyein működő  
képrögzítő kamerarendszer működéséről 

 
 
Az AURES Holdings a.s. cég (adószáma: 01759299), mint személyes adatokért felelős adatkezelő 
("adatkezelő") valamennyi telephelyén képrögzítő kamerarendszert (CCTV) működtet. A jelen 
dokumentum a kamerarendszer működésének a személyes adatvédelmi irányelveit ismerteti. A 
CCTV-rendszer működtetése az adatkezelő telephelyein és azok környékén a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése kapcsán történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ("GDPR") megfelelően 
történik.   
 
Az adatkezelő minden telephelyén, beleértve a CCTV-vel megfigyelt, megjelölt helyiségeket is, jól 
láthatóan ki kell függeszteni azt az információt, hogy a helyiségeket CCTV-vel figyelik, beleértve az 
ügyintéző azonosítását és az egyéb alapvető információkat. Az ún. „első fázisú” tájékoztatás a jelen 
információt jelenti, amely megfelelő tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. 

Az adatkezelés célja és jogalapja a személyes adatok kamerarendszer segítségével való 
feldolgozása során 
A felvételeket rögzítő és tároló kamerarendszer telepítésének célja az adatkezelő tulajdonának 
védelme a károkozástól és lopástól, valamint az adatkezelő alkalmazottai és ügyfelei (beleértve 
minden más személyt, aki az adatkezelő telephelyeinek helyiségeiben és azok környezetében 
tartózkodik) életének és egészségének védelme. A térfigyelő kamerák felvételei csak ezen célok 
érdekében, illetve a fentieket fenyegető veszély esetén vagy közérdekből használhatók fel. 
A feldolgozás jogalapja az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. 
Az adatkezelő elvégezte a jogos érdekek vizsgálatát, amelynek kiértékelése azt mutatta, hogy az 
adatkezelőnek az adatkezeléshez fűződő érdeke felülmúlja-e az érintettek személyes adataik 
védelméhez fűződő érdekeit.  

A feldolgozott adatok köre 
A helyiségek megfigyelése során a képfeldolgozás és a megfigyelt helyiségekben tartózkodó 
személyek cselekedeteinek és viselkedésének rögzítése történik. A monitorozás azonban nem teszi 
lehetővé a személyek azonosítását fejlett technológiák (pl. Face ID) használatával vagy a biometrikus 
elemek értékelését.  

A felvétel megőrzési ideje 
A személyes adatok feldolgozásának idejét úgy határozzuk meg, hogy az megfeleljen a feldolgozás 
tervezett céljának és a GDPR egyéb elveinek. A felvételeket legfeljebb 10 napig őrizzük meg. Ezen idő 
elteltét követően a felvételek automatikusan törlődnek. 

A személyes adatokat tartalmazó felvételek védelme 
Az érzékelő eszközöket, az átviteli módokat és az adathordozókat, amelyeken a felvételeket tárolják, 
védeni kell a megsemmisítés, módosítás, elvesztés vagy egyéb jogosulatlan feldolgozás ellen. A 
felvétel feldolgozására szolgáló berendezés az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó telephelyén 
található (mindig az EGT-n belül), és csak arra jogosult személy férhet hozzá. Más személyek csak az 
arra jogosult személyek jelenlétében férhetnek hozzá a rendszerhez. A felvételt készítő készülékkel 
ellátott területekhez való hozzáférést zárak, elektronikus biztonsági rendszerek és egyéb védelmi 
eljárások korlátozzák. 

Adatok átadása 
A térfigyelő kamerák felvételei csak törvényes okokból adhatók át a bűnüldöző hatóságoknak, 
közigazgatási és egyéb hatóságoknak vagy más érdekelt feleknek (pl. biztosító társaságoknak). A 
felvételek átadhatók olyan harmadik félnek is, aki igazolja törvényes érdekét az átadáshoz, ha a 



felvételeket bűncselekmények vagy más bűnügyek kivizsgálására vagy kapcsolódó jogainak 
védelmére kívánják felhasználni. 
A felvételek megosztásra kerülnek továbbá a rendszergazda adatfeldolgozóival, akik a feldolgozás 
technikai védelmét biztosítják, vagy a CCTV-rendszerek által leképezett objektumok és helyiségek 
biztonsági szolgálatával. 

Automatizált feldolgozás 
A kamerarendszer működésével összefüggésben nem kerül sor személyes adatok automatizált 
feldolgozására vagy az érintettek profiljának megalkotására. 

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 
Az adatkezelővel kapcsolatba léphet a következő címen: Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8, Cseh 
Köztársaság, vagy e-mailben: security@auresholdings.eu  

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, neve: 

Mgr. Lenka Zajíčková 
Az személyes adatok adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8, 
Cseh Köztársaság 
Az személyes adatok adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe: DPO@auresholdings.eu 

A személyes adatok érintettjének jogai és azok érvényesítése 
A személyes adatoknak az alkalmazandó jog szerinti feldolgozásával összhangban a következő jogok 
illetik meg Önt: 

- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga - megtudhatja, hogy személyes adatait kezeljük-
e, milyen célból és milyen formában, azonban ismételt kérés esetén a további másolatért 
díjat számíthatunk fel; 

- a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog - ha Ön felfedezi, hogy az általunk 
kezelt személyes adatai pontatlanok vagy valótlanok, joga van kérni az ilyen személyes 
adatok helyesbítését; 

- a törléshez való jog - ha Ön úgy dönt, hogy személyes adatait törölni kívánja a 
nyilvántartásból, a törlésre akkor kerül sor, ha: 

a) az Ön személyes adataira már nincs szükség azokból a célokból, amelyekhez azokat 
gyűjtötték, 

b) Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, és a további feldolgozásra nincs törvényes ok, 
c) a törlés törvényes kötelezettségen alapul, 
d) az adatfeldolgozás jogellenes; 

- a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog - ha nem szeretné, hogy 
személyes adatait töröljék, hanem csak ideiglenesen korlátozni szeretné személyes adatai 
feldolgozását; 

- az adathordozhatósághoz való jog - ha Ön szeretné, hogy vállalatunk jogi vagy egyéb 
akadályok nélkül átadja személyes adatait más adatkezelőknek, akkor ezt lehetővé tesszük 
Önnek; 

- tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, ha 
azt gyanítja, hogy a feldolgozás a törvény megsértésével történik, vagy más módon 
korlátozza Önt; 



- panasztételhez való jog - panaszával vagy egyéb panaszával bármikor fordulhat a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapestm Falk Miksa utca 9-11.). 


