TÁJÉKOZTATÓ
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERRŐL
Tájékoztatjuk, hogy a Kékestető területén elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer (kamerarendszer)
működik, amely során a területre belépő, ott tartózkodó személyek képmása és esetleges egyéb,
vizuálisan felismerhető személyes adata (pl. gépjármű rendszáma) rögzítésre kerül.
Biztosítjuk, hogy a rögzített felvételeket illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, azokat az elvárt
adatbiztonsági követelményeknek megfelelően, a törvényes határideig tároljuk, ezt követően töröljük.
A kamerák elhelyezkedését, látószögét valamint az adatkezeléssel és az Ön jogaival kapcsolatos részletes
tájékoztatót a telephelyre vonatkozó kameraszabályzat tartalmazza, amely az adatkezelő titkárságán
elérhető.
Az adatkezelés célja: az adatkezelő, az érintett valamint a területen tartózkodó más személyek életének,
testi épségének és vagyonának védelme, jogsértések megelőzése és dokumentálása, továbbá a lakosság
részére aktuális információk biztosítása (elsősorban aktuális időjárási helyzet illetve látogatottság) az
ország legmagasabb hegycsúcsáról.
A felvételek rögzítésének jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi valamint magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja
valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete 6. cikk (1) a)
(önkéntes hozzájárulás) és f) (adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke) pontjai.
Adatkezelés időtartama: a felvételeket – felhasználás hiányában 3 munkanapig táruljuk, ezt követően
automatikusan töröljük. A felvételeket az adatkezelő elzárt helyiségben, illetve jelszóval védett
elektronikus háttértároló egységen tárolja.
Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Kékestető Nonprofit Kft.
Székhelye: 3200 Gyöngyös, 7314 hrsz.
Az érintett jogai
A felvételeken szereplő személy tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatosan és kérheti a
róla készült felvételek visszanézését, törlését, illetve zárolását. Kérdése esetén, illetve, amennyiben a
törvényben meghatározott jogait kívánja gyakorolni az adatkezelőt a fenti címen érheti el.
Panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Tel.: +36-(1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A fenti tájékoztatás alapján Ön a területe történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy Önről a fenti
célokból képfelvétel készüljön, illetve a felvételt rögzítsük.

