
Érdekmérlegelési teszt
SZIMETRIK Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

9011 Győr, Váci M. utca 60. B. 

Vagyonvédelmi belső kamera rendszer

Az érintett terület címe:9011 Győr, Váci Mihály utca 60/a
AZ ADATKEZELÉS

CÉLJA
Vagyonvédelem, az
üzleti titok védelme

jogsértő
cselekmény

megelőzése vagy
megszakítása, a

munkaviszonnyal
összefüggő jogsértő

cselekmény
feltárása 

gdpr 47 preambulum szerint 
jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint 
a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló balesetek 
körülményeinek vizsgálata érdekében szükséges.

Jelentős összegű pénzmozgások miatt a pénz útjának nyomon 
követése, az építőipari tevékenységhez kapcsolódó tervezői munkák 
üzleti titokvédelme, a nagy értékű tervezői munkahelyek 
vagyonvédelme.
 A kamerák helye, látószöge, célja a mellékletek szerint dokumentált

AZ ADATKEZELÉS 
MEGHATÁROZÁSA

Vagyonvédelmi 
kamera rendszer 
üzemeltetése

A rögzítés célja,  a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy 
szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, 
bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy jogainak érvényesítése 
céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, 
az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak 
legyenek. 

A TERVEZETT 
SZEMÉLYES 
ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA

Adatkezelő jogos 
érdeke

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az info-
szabadságról
2005. évi CXXXIII törvény „személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól”

AZ ADATKEZELÉS MEGHATÁROZÁSA

A KEZELNI KÍVÁNT 
SZEMÉLYES ADATOK
KÖRE

Alakfelvétel (kép) A kamera felvételei az irodahelységben történő gyanúra okot adó 
cselekmények megfigyelésére, vagyonvédelmi bűncselekmények  
megelőzésére irányulnak az adott helyiségekben tartózkodók alakfelvétele, 
esetleg képmása  rögzítődik.

A KEZELNI KÍVÁNT 
SZEMÉLYES ADATOK
FORRÁSA

Közvetlenül az 
érintettről

Amennyiben a kamera látószögében tartózkodik látható lehet az Érintett 
alakja, képmása

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA

Megtekintés esetén  a 
jegyzőkönyve 
lezárását követő 5 
évig

A kamera adattárolójának technikai adottságának megfelelően, legfeljebb 
15 napig
Ptk. 6:22 általános elévülési idő jogvita esetére
Valós idejű megfigyelést az Adatkezelő ügyvezetője csak súlyos 
érdeksérülés esetén alkalmaz,  érdekmérlegelés alapján végez.. 

AZ ADATKEZELÉS 
MÓDJA

Elektronikusan 
rögzített felvétel a 
kameráról

A felvétel ellenőrzése: incidens, a munkaviszonnyal összefüggő rendellenes
magatartás, vagyonvédelmi esemény  üzleti titok védelme   esetén

AZ ADATKEZELÉS 
SZÜKSÉGESSÉGE

Vagyonvédelem: 
nagy értékű mérnöki 
számítógépek, nagy 
összegű pénztári 
mozgások. Üzleti 

Amennyiben létezik, adatkezeléssel  nem, vagy kisebb mértékben járó 
megoldás, az élvez elsőbbséget az érintett személyes adatainak kezelésével 
szemben. pl. számítógépen végzett munka ellenőrzése



titok védelme..

GYERMEK 
ADATAINAK 
KEZELÉSE 
TÖRTÉNIK-E?

NEM

KÜLÖNLEGES 
ADATKEZELÉSE 
SZÜKSÉGES-E?

NEM Különleges személyes adatok kezelésére a 9. cikkben meghatározott 
körülmények szerint kerülhet sor.

AZ ÉRINTETT ÉS AZ ADATKEZELŐ ÉRDEKEINEK AZONOSÍTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA

LÉTEZIK-E MÁS 
MEGOLDÁS A CÉL 
ELÉRÉSÉRE

A körülmények 
szerint, a védelem 
más módszerrel, mint
a felvételek 
készítése, nem érhető
el

ÉRINTETTI JOGOK Tájékoztatás,(törlés), 
tiltakozás

A rögzítésétől számított 10 napon belül jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg,
illetve ne törölje. A felvételek törlése csak technikai személyzet 
bevonásával lehetséges a megadott elévülési időn (15 nap) belül.

AZ ÉRINTETT ÉS 
ADATKEZELŐ 
MILYEN 
KAPCSOLATBAN 
VAN?

1.Munkavállaló 
2.Foglalkoztatott, 
3.Ügyfél, 

1. munkaszerződés, 2. megbízási, alvállalkozási szerződés, 3.szerződés

AZ ÉRINTETT 
SZÁMÍTHATOTT-E AZ
ADATKEZELÉSRE

1. Piktogram jelzi a 
kamerák helyét 
2. rövid tájékoztató 
van kifüggesztve, 
3.munkavállalói  és 
részletes tájékoztató 
elérhető

Minél nagyobb mértékben számíthatott az érintett adatainak az adott jogos 
érdekből történő kezelésére, annál valószínűbb az adatkezelés jogszerűsége,
de a megfigyelés nem a munkavállaló folyamatos megfigyelésére irányul

AZ ÉRINTETT 
MEGKAPTA-E A 
TÁJÉKOZTATÁST

„Tájékoztató 
megfigyelő rendszer 
üzemeltetéséről„ ,Tájé
koztató kamerás 
megfigyelés 
adatkezeléséről”,  
„Adatkezelési 
tájékoztató 
munkavállalónak”

Az érintetteknek a GDPR 13. vagy 14. cikke szerinti tartalmú tájékoztatást 
megkapta

AZ ÉRINTETT ÉLHET-
AZ ADATKEZELÉSRE 
VONATKOZÓ 
JOGAIVAL

A felvétel rögzítésétől
számított tíz napon 
belül jogának vagy 
jogos érdekének 
igazolásával az 
Érintett kérheti, hogy 
az adatot annak 
üzemeltetője ne 
semmisítse meg, 
illetve ne törölje.

Tiltakozás esetén a kamera látószögét kell változtatni, vagy kitakarást kell 
alkalmazni



MEGALAPOZÓ 
KÖRÜLMÉNY

A megrendelővel, 
mint harmadik féllel 
kötött szerződéshez, 
tartozó műszaki és 
üzleti dokumentumok 
védelme

A pénzkezelés 
biztonsága 
Vagyonvédelem

Üzleti adatok okos telefonnal rögzítésre kerültek 
Irodai betörés, és lopás 

betörés

AZ ADATKEZELÉS 
BIZTOSÍTÉKAI

A felvételek nem 
kerülnek folyamatos 
ellenőrzésre, csak 
abban az esetben, ha a
körülmények 
indokolják. Kizárólag 
a Kft. vezető és annak
írásban megbízottja 
csakis a megfelelő 
célból férnek hozzá.

A felvételek kb. 15 
naponként 
felülíródnak, úgy 
hogy azok többé nem 
nyerhetők vissza

A technikai feltételek: adatminimalizálás, anonimizáció, technikai és 
szervezési intézkedések, beépített adatvédelem elvének alkalmazása,  több 
lépcsős azonosítás, opt-out (tiltakozás) lehetőség biztosítása az adatkezelés 
vonatkozásában biztosítja a integritást, pontosság fenntartását.

Tájékoztatáson túl, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő 
kiadása, profilalkotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg.

célhoz kötöttség nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 
módon
adattakarékosság  az adatkezelés  a cél szempontjából megfelelő, 
releváns, csak a szükségesre  korlátozódik (kamera beállítás)
korlátozott tárolhatóság elve  a rögzített képfelvételt felhasználás 
hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 munkanap elteltével törlésre
(felülírásra kerül.
A felvett képek védett (lezárt) szerver helyiségben kerülnek tárolásra, „Az 
elektronikusan kezelt adatok védelme’  dokumentum szabályozza a 
biztonsági intézkedéseket.
Automatizált döntéshozatal, adattovábbítás harmadik országba nem történik

MEGÁLLAPÍTÁSOK, DÖNTÉS

AZ ÉRINTETT 
ÉRDEKEI

személyes jogait 
biztosítani kell, 
tájékoztatni kell

A kamera felvételeit, csak indokolt esetben, megalapozott gyanú esetén, 
csak az arra jogosultak tekinthetik meg; az Adatkezelő megteszi a 
biztonsági intézkedéseket az adott felvételek védelmében

Az általános tájékoztatáson túlmenően a konkrét ellenőrzést megelőzően 
is tájékoztatni kell az érintettet (ha ismert) ellenőrzés kapcsán

AZ ADATKEZELŐ 
ÉRDEKEI

vagyonvédelem, 
gazdasági érdek

Megrendelői szerződés  időben,  jó minőségben való teljesítésének 
veszélyeztetése, anyagi hátrány keletkezhet ez az Adatkezelő gazdasági 
helyzetét veszélyezteti.
munkafolyamatok folyamatosságának biztosítása

AZ ÉRINTETT ÉS 
AZADATKEZELŐ 
ÉRDEKEI 
EGYENSÚLYBAN 
VANNAK? 

Az Adatkezelő 
érdekének 
érvényesítése nem 
korlátozza 
aránytalanul az 
Érintett érdekeit 

A Szimetrik Kft. vezetősége az előzetes tájékoztatásnak megfelelően 
megismertette a munkavállalók adatkezelési tájékoztatóját,   közzétette a 
kamera  rövid és részletes adatkezelési tájékoztatóját, továbbá az esemény 
helyszínén jól látható figyelmeztető jelzéseket (piktogramok) is elhelyezett.

A felvételek ellenőrzése esetén tájékoztat, jegyzőkönyvvel dokumentál.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű 
szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok 
védelme érdekében.

AZ 
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI
TESZT EREDMÉNYE

A személyes adat 
kezelése nem okoz 
nagyfokú 

Az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint 
rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak. Az Adatkezelő 
jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez 



érdeksérelmet az 
érintettek számára.

fűződő érdeke felülmúlja az érintettek személyes adatainak védelméhez 
fűződő érdekeit. Az adatok kezelése átlátható, elszámoltatható módon , 
tisztességes eljárás keretében történik. 
A kamerás megfigyelés nem jár az emberi méltóság megsértésével, a 
Szimetrik Kft. rejtett kamerát nem üzemeltet, valamint nem végez 
megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti 
kizárólag az irodai helyiségeket figyeli meg.

Adatvédelmi megbízott: Kokas Tamás 06 20\221-44-39 kokas.tamas@szimetrik.hu

Dátum: 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……………………………………………………………

aláírás
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