Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Alu-Technika Kft., mint adatkezelő a táblával jelzett területén
az emberi élet, testi épség és vagyontárgyak védelme céljából elektronikus kamerás térfigyelő
rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője, mint adatfeldolgozó/adatkezelő: AluTechnika Kft. (székhely. 1195 Budapest, Vas Gereben utca 4.; Cg. 01-09-687311; adószáma:
11999784-2-43; képviseli: Gárgyás Péter ügyvezető önállóan)
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok: Szvtv., GDPR
A kezelt adatok köre: a kamerás megfigyelőrendszer kizárólag a megfigyelt területre belépő,
illetve ott tartózkodó személy képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti.
A felvétel készítésének célja: a kamerával megfigyelt területen található – akár az Adatkezelő,
akár a látogató, akár más harmadik személy tulajdonát képező – vagyontárgyak védelme, illetve
az emberi élet, testi épség védelme.
A felvétel készítésének jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek a védelme, így az érintettek
részéről a kapcsolódó adatkezeléshez nincs szükség hozzájárulásra.
A felvételhez hozzáférő személyek: A felvételekhez az Adatkezelő ügyvezetője (Gárgyás
Péter) és az általa felhatalmazott IT-s kolléga (ifj. Gárgyás Mihály) férhet hozzá a feladataik
ellátása érdekében.
A felvételek tárolásának helye: a felvétel tárolásának helye megegyezik a megfigyelő
rendszer telepítési helyével (az Alu-Technika Kft. 1195 Budapest, Vas Gereben utca 4. szám
alatti telephelye).
A felvétel tárolásának időtartama: a felvételtől számított 3 munkanap, kivéve hatósági
felhasználás esetén, amikor a megőrzés ideje 30 nap.
A felvétel felhasználása (adattovábbítás): harmadik fél számára kizárólag jogszabályban
meghatározott esetekben kerül közlésre.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik 0-24 órában.
A kamerás megfigyelőrendszer karbantartása: a kamerarendszert időszakonként frissíteni,
karbantartani kell. A karbantartást az IT-s kolléga és az adatkezelővel leszerződött Almera
Trade Kft. (székhely: 2161 Csomád, Zahora u. 15/a.; adószám: 23894686-2-13; infovonal: +3630-602-00-01; e-mail: info@almera.hu) végzi.
Jogérvényesítés: Ön az adatkezelésről tájékoztatást, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha
ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak
megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá
fordulhat a NAIH-hoz is.
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