
 
 

 

Kamerával megfigyelt terület 

 

 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a DPD Hungária Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az 

objektum területén a GDPR alapján a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) 

meghatározottak a tekintettel, jogos érdek alapján elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.  

  

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja: 

a megfigyelés célja jelentős értékű raktárkészlet biztonságos tárolása, kezelése, szállítása, a raktárból 

történő hiánytalan és épségben történő kiszállítás dokumentálása 

 

A kezelt adatok köre:  

- az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő) 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) f), azaz a Társaság jogos érdeke 

 

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz: 

- a Társaság vezető tisztségviselője, vagy általa kijelölt személy 

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra 

illetékes más hatóság 

férhet hozzá. 

 

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama: 

a cél eléréséig, maximum 30 nap 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok 
 
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi 
jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− információt kérhet arra vonatkozóan, hogy Önre nézve kezel-e kamerafelvételt a Társaság, 
azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogát, 

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  
− tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
− kérheti az adatok törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

valamely feltétel fennáll. 
 
Abban az esetben, amennyiben Ön a GDPR 15. cikk (3) bekezdés alapján az adatkezelés tárgyát képező 
személyes adatok másolatát az adatkezelőtől kéri, úgy az adatkezelő azt a rendelkezésére bocsátja, 
kivéve, ha ez a jog mások jogait és szabadságait hátrányosan érinti. 
 
Az érintett élhet a GDPR 18. cikke szerinti korlátozási jogával a felvétel fent meghatározott tárolási 
idején belül (három munkanap). Ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy milyen okból kéri, hogy a 
Társaság a felvételt a tárolási határidő elteltével se törölje vagy semmisítse meg. Ilyen okok a GDPR 
18. cikk (1) bekezdése szerint az alábbiak lehetnek: 

− az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,  
− az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 
− az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 



 
 

 

− az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ugyanis úgy 
véli, hogy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke okán nem korlátozhatta volna az ő 
magánszféráját. 

 
A korlátozott felvételek tárolásának határideje 

− amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát, 

− amennyiben az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, 
ugyanis úgy véli, hogy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke okán nem korlátozhatta 
volna az ő magánszféráját, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 

− amennyiben az érintett véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az 
adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy az érintett 
véleménye szerint az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, úgy a korlátozott felvételeket a Társaság az alábbi határidőig őrzi meg: 

o amennyiben a korlátozott felvételről az érintett a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján 
másolatot kér és ezt az adatkezelő számára biztosítja, a másolat átadásáig, 

o a hatóság hivatalos eljárása során megkeresi a Társaságot és a Társaság számára a 
korlátozott felvételt átadja, úgy a felvétel hatóság részére történő átadásáig, 

o amennyiben az előbbi két feltétel egyike sem valósul meg, úgy legkésőbb a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés alapján az általános 
elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi meg 

 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, Társaságunk a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségeire 
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  
 
 

Adatfeldolgozó: 

 
Az adatkezelő adatfeldolgozót kizárólag az 1152 Budapest, Városkapu utca 12. szám alatti telephelyén 
vesz igénybe.  
 
Adatai: 
 
Név: Hori-Zone Információs és Biztonsági Iroda Kft 
Székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 11. 
Cégjegyzékszám: 01-09-715050 
Adószám: 13022952-2-43 
 
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kameraképek figyelése 

 

 

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult a Társaság vezető 

tisztségviselőjéhez vagy DPO-jához címzett írásbeli megkeresésében (postai úton: Dr. Soltész Gergő 

1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, elektronikus úton: adatkezeles@dpd.hu) az Európai Parlament 

és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, 

személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, 

jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni. 


