
Érdekmérlegelési teszt
SZIMETRIK Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

9011 Győr, Váci M. utca 60. B. 

Vagyonvédelmi külső kamera rendszer
Az érintett terület címe:9011 Győr, Váci Mihály utca 60/a

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

Vagyonvédelem,
jogsértő

cselekmény
megelőzése vagy

megszakítása 

gdpr 47 preambulum szerint

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
2005. évi CXXXIII törvény „személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól”

AZ ADATKEZELÉS MEGHATÁROZÁSA

A KEZELNI KÍVÁNT 
SZEMÉLYES ADATOK
KÖRE

Alakfelvétel (kép)

A KEZELNI KÍVÁNT 
SZEMÉLYES ADATOK
FORRÁSA

Közvetlenül az 
érintettről

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA

Az ellenőrzés 
jegyzőkönyve 
lezárását követő 5 
évig

Ptk. 6:22 általános elévülési idő jogvita esetére

AZ ADATKEZELÉS 
MÓDJA

Elektronikusan 
rögzített felvétel a 
kameráról

A felvétel ellenőrzése, incidens esetén

AZ ADATKEZELÉS 
SZÜKSÉGESSÉGE

Nagy értékű gépek 
eszközök, építési 
anyagok tárolása 
(szerződés 
meghatározott időre
való teljesítéséhez 
szükségesek) 
vagyonvédelme.

Amennyiben létezik, adatkezeléssel nem, vagy kisebb mértékben 
járó megoldás, az élvez elsőbbséget az érintett személyes adatainak 
kezelésével szemben. Az adatkezelés szükségességének fenn kell 
állnia.

GYERMEK 
ADATAINAK 

NEM A 16. évesnél fiatalabb gyermekek jogai és szabadságai különös 



KEZELÉSE 
TÖRTÉNIK-E?

védelemben részesülnek a GDPR hatálya alatt, ezért az ő személyes 
adataik jogos érdekre hivatkozással alacsonyabb valószínűséggel 
kezelhetők jogszerűen. Be kell kérni az Érintett hozzájáruló 
nyilatkozatát: 14 év alatt: törvényes képviselő;14-16 év között: 
törvényes képviselő és a gyermek; 16 év felett az Érintett

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 
felhasználása, nem 
érhető el

ÉRINTETTI JOGOK Tájékoztatás, törlés,
tiltakozás

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

AZ ÉRINTETT ÉS 
ADATKEZELŐ 
MILYEN 
KAPCSOLATBAN 
VAN?

Foglalkoztatott,  
ügyfél, szállító 
munkatársa

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

AZ ÉRINTETT 
SZÁMÍTHATOTT-E AZ
ADATKEZELÉSRE

Piktogram jelzi a 
kamerákat és 
tájékoztató van 
kifüggesztve

Minél nagyobb mértékben számíthatott az érintett adatainak az adott jogos 
érdekből történő kezelésére, annál valószínűbb az adatkezelés jogszerűsége

AZ ÉRINTETT 
MEGKAPTA-E A 
TÁJÉKOZTATÁST

Tájékoztató kamera 
rendszer 
üzemeltetéséről 
alapján

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

AZ ÉRINTETT ÉLHET-
E AZ 
ADATKEZELÉSRE 
VONATKOZÓ 
JOGAIVAL

A felvétel 
rögzítésétől 
számított 15 napon 
belül jogának vagy 
jogos érdekének 
igazolásával az 
Érintett kérheti, 
hogy az adatot 
annak üzemeltetője 
ne semmisítse meg, 
illetve ne törölje.

MEGALAPOZÓ 
KÖRÜLMÉNY

A megrendelővel, 
mint harmadik féllel
kötött szerződés 
időben, jó 

Iroda, és raktár betörés, és nagy értékű lopás 2008 

Iroda, és raktár betörés, és lopás 2010



minőségben való 
teljesítésének 
veszélyeztetése

AZ ADATKEZELÉS 
BIZTOSÍTÉKAI

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

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

például: adatminimalizálás, anonimizáció, technikai és szervezési 
intézkedések, beépített adatvédelem elvének alkalmazása, átláthatóság 
biztosítása, több lépcsős azonosítás, opt-out lehetőség biztosítása az 
adatkezelés vonatkozásában.

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

Közös adatkezelés miatt a közös cégek vezetői is felhatalmazást kaphatnak 
a Szimetrik Kft. ügyvezetőjétől. A betekintésről jegyzőkönyv készül. Valós 
idejű megfigyelés esetén rögzítésre kerül az időpont, kamera szám indok.

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
közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi 
nyilatkozatát, továbbá az esemény helyszínén jól látható 
figyelmeztető jelzéseket (piktogramok) is elhelyezett.

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 
érdeksérelmet az 
érintettek számára.

Az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, 

valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak. Az 
Adatkezelő jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes 
adat kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az érintettek személyes 
adatainak védelméhez fűződő érdekeit.



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

Dátum: 2021,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

………………………………………………………….
aláírás
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