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Royal Panzió Restaurant Kft.

Vagyonvédelmi kamerás
adatkezelési tájékoztató
A Royal Panzió Restaurant Kft. (5465 Cserkeszőlő, Petőfi út 30.), alá veti magát a következő tájékoztatónak. A könnyebb érthetőség
érdekében az érintettek részére szóban, mindenféle jogi szakzsargon nélkül is tájékoztatást ad az adatkezelő.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90162/2015.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1), továbbá a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) d) pontja alapján a következő
tájékoztatást adjuk:
1.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Adatkezelő a nyilvános területeken is megvalósuló kamerás megfigyelés esetén falra
kifüggesztett kamerás adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről a Szvtv. 30. § (2) és 28. § (2)
bekezdésnek megfelelően. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a vendégek, szállítók, vagy látogatók tekintetében ráutaló magatartással,
munkavállalók esetében nyilatkozat aláírásával, írásban történik. A kezelt adatok köre: az érintett arcképe, teste, mozdulatai,
viselkedése.

2.

Az érintettek köre: A Royal Panzió Restaurant Kft. munkatársai, továbbá a vendégek, esetlegesen egyéb látogatók.

3.

Az adatgyűjtés célja: Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően adatkezelő a vagyonvédelem biztosítása, bűncselekmények (pl.
lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a megfigyelőrendszert, hiszen ennek használatával jogsértések észlelése, az
elkövető tettenérése valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el,
továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan
korlátozásával nem jár. Cél továbbá a jakuzzi helyiségében a balesetvédelem.

4.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján a rögzített kép-, hang-, valamint képés hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve
törölni kell. A felvételeket törli az adatkezelő 3 nap (72 óra) után.

5.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő cég ügyvezetője ismerheti
meg.

6.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon tudja
érintett kezdeményezni:
postai úton az 5465 Cserkeszőlő, Petőfi út 30. címen,
e-mail útján az info@royalpanzio.hu e-mail címen.

7.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,az Mt. 11. és 42. §-a, az Szvtv. 30. §-a.

8.

Az elektronikus kamerarendszer üzemeltetője: a Royal Panzió Restaurant Kft.

9.

A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:
Összesen 10 kamera van került kihelyezésre:
•
•
•
•

A recepción 1 db,
a jakuzzi helyiségében 1 db,
a takarító eszköz tározóba 1 db van.
7 db az udvar több pontján van elhelyezve, úgy hogy a parkolót az udvarban, az utcán a nagykaput, és a bejáratokat figyeli.
Valamennyi kamera látószöge kizárólag a közös helyiségeket figyeli, egyik kamera sem irányul közvetlenül a munkavállalók
tevékenységének, vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák működtetésének célja a vagyonvédelem és a balesetvédelem,
ennek megfelelően kerültek a kamerák elhelyezésre, ezt a célt szolgáló látószög beállításával.

10. A kamerákkal rögzített megfigyelést végez az adatkezelő.
11. A felvételek tárolásának helye, időtartama, biztonsági intézkedések: Adatkezelő a rögzített felvételeket székhelyén, biztonságosan,
felhasználónévvel és jelszóval ellátva PC merevlemezén tárolja.
12. A felvételeket nem továbbítja az adatkezelő (kivéve a hatósági megkereséseket).
13. A munkavállalók az Infotv. és a részletes adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályok szerint gyakorolhatják jogaikat. Lásd a bővebb
tájékoztatóban az Érintettek jogai, Jogorvoslat, Bírósági jogérvényesítés és Kártérítés, sérelemdíj fejezeteket.
Cserkeszőlő, 2015. szeptember 7.
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