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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Kamerarendszer alkalmazásáról 

 
 
1. Bevezetés 
 
Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 
Budapest, Kis Rókus u. 16-20., cégjegyzékszám: 01-09-895196, adószám: 20644633-2-41, 
a továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenysége 
megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek, különösen a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: Rendelet). 
 
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóval (továbbiakban: Tájékoztató), illetve a hozzá 
kapcsolódó belső szabályzatokban foglaltakkal kívánja biztosítani az adatkezelési 
tevékenységének átláthatóságát, egyúttal tájékoztatni az Adatkezelő kamerarendszerével 
rögzítésre kerülő személyeket (továbbiakban: Érintettek), az őket megillető információs 
önrendelkezési jog adta lehetőségeikről a kamerarendszer kezelése vonatkozásában. Az 
Érintett személyek köre azon természetes személyek, akik a Társaság területeire belépési 
jogot kaptak, vagy a közforgalom számára megnyitott terekbe lépnek, különösen: 
 
• ügyfelek; 
• munkavállalók; 
• a Társaság által kiadott belépési engedéllyel rendelkező természetes személyek; 
• a Társaság által fogadott delegáció tagjai; 
• a Társasággal fennálló szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek 
(ideértve a diákmunkásokat is). 
 
1.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere  
 
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról (EU Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR);  
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(továbbiakban: Infotv.)  
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvtv.);  
- 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 
 
1.2. Az adatkezelésben érintett személyek: 
 
Érintett a Társaság területén tartózkodó mindazon személy, aki a kamerás megfigyelésben 
érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét az adatkezelés érinti. 

 
2. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre: 

 
2.1. Az adatkezelés célja: 
 
- Adatkezelő által végzett feladatok ellátásának, az ügyfelek kiszolgálásának biztonságos, 
zavartalan működéséhez fűződő társadalmi érdek biztosítása, védelme;  
- az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, 
észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása; 
 - Adatkezelő ügyfelei, partnerei és a látogatók személyének és vagyontárgyainak, értékeinek 
védelme;  
- a Társaság területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az 
illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;  
- az esetlegesen előforduló rendkívüli események (bűncselekmény, szabálysértés, balesetek 
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stb.) körülményeinek vizsgálata, a hatósági eljárás és a bizonyítás elősegítése;  
- Adatkezelő a felsorolt céloktól eltérő célra a kezelt adatokat (a képfelvételt) nem használja 
fel. 
 
2.2. Az adatkezelés jogalapja: 
 
Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 
 
2.3. Az adatkezelés időtartama: 
 
Adatkezelő a felvételeket 3 munkanapig tárolja, kivéve, amennyiben az Adatkezelő a 
felvételeket valamilyen más célból kívánja felhasználni. Adatkezelő a felvételeket a 
székhelyén található szerveren tárolja. 
 
2.4. A kezelt adatok köre: 
 
A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását 
és a felvételen látható cselekvést rögzíti. A kamerás megfigyelésrendszer hangot nem rögzít. 

 
3. Adatbiztonság 

 
A Millenáris köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai 
továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. 

 
A Millenáris gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 
törölhesse. 

 
A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő 
munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. 
 
Adatkezelő Adatfeldolgozóként a CyClick Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 
Budapest, Bokor utca 17-21.-1 13., cégjegyzékszám: 01-09-338119, adószám: 24128337-
2-41) szolgáltatásait is igénybe veszi a Millenárison telepített kamerák karbantartása 
tekintetében. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai eszközöket választ ki, 
amelyek garantálják, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára legyen 
hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adat hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége), 
a változatlansága igazolható (adatintegritás), illetve jogosulatlan hozzáférések ellen védett 
(adat bizalmassága) legyen. A rögzített képfelvételek megtekintésére ellenőrzés és 
intézkedés céljából kizárólag az ügyvezető igazgató, üzemeltetési igazgató, üzemeltetési 
osztályvezető, üzemeltetési csoportvezető, parkolási csoportvezető, a Millenáris 
Mélygarázs, Széllkapu Mélygarázs diszpécser csoport tagjai, a Jogi és koordinációs 
igazgatóság munkatársai, valamint a Társaság adatvédelmi tisztviselője és Cyclick Kft. 
munkatársai jogosultak.  
 
A folyamatos élőkép megfigyelés elsősorban az ügyfélfogadás elősegítése és folyamatos 
kontrollálása érdekében történik, amelyre kizárólag az Adatkezelő üzemeltetését végző 
diszpécserek, valamint a szerződött őrszolgálat mindenkori területvezetője és 
portaszolgálaton őrszolgálatot teljesítő munkatárs jogosult. 
 
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő szervezési intézkedésekkel is 
gondoskodik. Az Adatkezelő adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem 
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jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan 
késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet, és a felügyeleti 
hatóságot az adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel 
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az 
Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett 
személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, 
hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. 
 
3.1. A rögzített felvételek visszanézésének esetei  
 
A rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon 
sérelmére elkövetett jogsértések, a Társaság zavartalan működését veszélyeztető 
magatartás, ügyfélfogadással kapcsolatos ügyfélpanasz, valamint az ilyen cselekmények 
megalapozott gyanújának bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve  az emberi életet 
vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek vagy más rendkívüli esemény 
feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek (lásd 
fentebb). Az adatkezelés elveinek biztosítása - különösen a célhoz kötött és tisztességes 
adatkezelés – érdekében, amennyiben az ellenőrzés/visszanézés körülményei nem zárják ki 
annak lehetőségét, akkor biztosítani kell, hogy az érintett jelen lehessen a felvételek 
visszanézésekor. Kizáró ok lehet az érintett jelenlétére például a hatósági eljárás 
megindítása vagy már folyamatban lévő hatósági eljárás során a hatóság döntése, valamint 
a felvételen látható más érintett személy személyiségi jogainak védelme. A felvételt 
harmadik személy, illetéktelen nem ismerheti meg. 
 
4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

a) A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést 
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 
Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és azzal összefüggő valamennyi információhoz hozzáférést 
kapjon. Jelen esetben a hozzáféréshez való jogba az is bele tartozik, hogy az érintett 
betekinthessen a róla készült felvételbe, amennyiben az még rendelkezésre áll, és nem 
került törlésre a 3 napos határidőn belül. Az Érintett előzetes tájékoztatása érdekében az 
Adatkezelő piktogrammal és rövid összefoglalóval (1. melléklet), illetve jelen Adatkezelési 
tájékoztatóval tesz eleget.  

 
b) A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy kérheti, hogy a Adatkezelő módosítsa 

valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 
helyesbített adat pontosságát, a Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül 
teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

 
c) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy kérheti, hogy 

a személyes adatai kezelését a Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott 
jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 
biztosításával), amennyiben  
 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Adatkezelőtől arra az 
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi 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; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  
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d) A tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja 
szerint a Adatkezelő a személyes adatát nem a megjelölt céllal összefüggésben nem 
megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a 
személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  

 
e) A törléshez való jog: Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében további 

indokolás nélkül kérheti adatainak törlését, valamint a szolgáltatás megszűntetetését. 
 

f)  Adathordozhatósághoz való jog: A kezelt adatok hordozásához való jogát az érintett 
személy bizonyos korlátok között gyakorolhatja, mert a felvétel átadása az érintett 
számára nem sértheti más személy személyiségi jogait. (A felvételen más személy nem 
lehet felismerhető, látható.) Ezért a felvétel fő szabályként hatósági eljárás során, az 
eljáró hatóság számára adható át, azonban a GDPR biztosítja az érintett számára a 
hordozhatósághoz való jogot, ezért amennyiben technikailag megoldható, biztosítani 
kell számára, hogy más jogainak sérelme nélkül az érintett élhessen ezen jogával is. 

 
Az Érintett az adatvédelemmel összefüggő általános kérdéseivel közvetlenül az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat: dr. Varga István Attila telefonszám: +36 70 510 8100 
e-mail: dpo@millenaris.hu; levelezési cím: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. 

 
A Millenáris az érintett joggyakorlására vonatkozó igények megválaszolását legfeljebb 30 
napon belül teljesíti. 
 
5. Tájékoztatás 
 
A Társaság a székhelyén megjelenni kívánó személyek tájékoztatásának elősegítése érdekében 
jól látható helyen, jól olvasható figyelemfelhívó jelzést, illetve ismertetést helyez el arról a 
tényről, hogy az adott területen kamerarendszert működtet. A Társaság területére belépő 
személyek a jól látható helyen kifüggesztett figyelemfelhívó jelzés (,,KAMERÁVAL 
MEGFIGYELT TERÜLET") mellett, jelen tájékoztatóból értesülhetnek a személyes adataik 
(képfelvételek) kezelését érintő legfontosabb tartalmakról. 
 
6. Az Érintett jogorvoslathoz való joga  
 
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság). 
 

A Hatóság elérhetőségi adatai: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu 

 
vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 
vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be 
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@millenaris.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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7. Egyéb rendelkezések  
 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. 
 
1. sz. melléklet: Az Érintettek tájékoztatása 
 

Budapest, 2022. január 3. 
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1. számú melléklet 
Az Érintettek tájékoztatása 

 
Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségének az egyes kamerák elhelyezését jelölő alábbi 
figyelemfelhívó piktogrammal tesz eleget: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kamerarendszer üzemeltetője a Millenáris Tudományos Kulturális 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Kis 

Rókus utca 16-20., cégjegyzékszáma: 01-09-895196, a továbbiakban: 

Adatkezelő). Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: 

dpo@millenaris.hu, telefonszám: +36 70 510 8100, levelezési cím: 1024 

Budapest, Kis Rókus utca 16-20.) 

Az adatkezelés célja: a magánterület védelme, vagyonvédelmi cél, a 

jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, továbbá a szerződéses 

partnerek, a munkavállalók, a Társaság székhelyére belépők életének és 

testi épségének védelme. Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos 

érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Megőrzési idő: 3 nap. A 

kamerarendszer hangot nem rögzít. 

Érintettek jogai: Önt számos jog megilleti, kiemelkedően a 

tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog. További részletes tájékoztatást 

a Kameraendszer alkalmazásáról szóló Adatkezelési Tájékoztatóban talál, 

amit elérhet a www.millenaris.hu oldalon, illetve portaszolgálatunkon, 

illetve adatvédelmi tisztviselő megkeresése útján. 

mailto:dpo@millenaris.hu
http://www.millenaris.hu/

