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BMH Nonprofit Kft. 

Kamera szabalyzata es Tajekortatasa az iigyfelszolgalati irociaiban 

iizemeltetett terfigyelorendszerhez (kamerahoz) fuzodo 

adatkezelesral 

A BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi Cit 26., cegjegyzekszam: 
05 09 029898; adoszam: 25975936-2-05), mint munkaltato (Munkaltato) es mint 
adatkezelo (Adatkezelo) az informacios onrendelkezesi jogrol es az 
inform6cioszabads6grol szolo 2011. evi CXII. torveny alapjan a Munkaltato 
iigyfelszolgalati 	iroda(i)ban 	iizemeltetett 	kamerarendszerrel 
osszefuggesben az alabbi egyertelmu es reszletes tajekortatast adja, valamint az 
alabbi szabalyokat allapitja meg. 

I. Adatkezelo adatai: 

Adatkezelo cegneve: BMH Nonprofit Kft. 

Adatkezelo szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi CA 26. 

Adatkezelo cegjegyzekszama es a nyilvantarto cegbirosag megnevezese: 
05 09 029898 Miskolci Torvenyszek Cegbirosaga nyilvantartasaban. 

Adatkezelo email cime: info@bmhnonprofit.hu  

Adatkezelo weboldalanak cime:  www.bmhnonprofit.hu   

A tarsasagnal alkalmazott adatvedelmi tisztviselo: dr. Nyilas Krisztina 

Adatvedelmi tisztviselo elerhetosege: info@bmhnonprofit.hu  

II. 	Szemelyes adatkezelessel erintettek: 

Valamennyi, az adatkezelo szekhelyere belepo szemely (munkavallalok, szerzodeses 
partnerek, harmadik szemelyek) 

III. Az adatkezeles celja: 

A nnegfigyelesnek es a kepfelvetelek rogzitesenek a celja az adatkezelo szekhelyenek 
terOleten tartozkodo szernelyek eletenek, testi epsegenek, valamint az adatkezelo 
szekhelyenek teruleten tartozkodo szernelyek, tov6bba az adatkezelo, illetve az 
adatkezelo szekhelyen levok tulajdon6ban, vagy haszn6lataban alto vagyontargyak, 

valamint az Ozleti titkok es szernelyes adatok (a szekhelyen talalhato sz6mitogepeken 
ta16Ihato adatok, papir alap6 dokumentumokon ta16Ihato uzleti titkok) vedelme. 



Ennek kereteben cel a jogsertesek eszlelese, az elkovet6 tettenerese, e jogserto 
cselekmenyek megelozese tovabbe, hogy - szijkseg eseten - ezekkel osszefOggesben 
bizonyitekkent keriiljenek birosagi vagy mas hatosagi eljaras kereteben 
felhasznalasra. 

IV. Az adatkezeles jogalapja 

Az adatkezelo az adatkezelest jogos erdek alapjan vegzi. 
Az adatkezelo az erdekmerlegelest elvegezte, es az alabbiakat allapitotta meg: 
-az erintett jogai: szernelyisegi jogainak vedelme (keprnas) 
jogos erdek: az adatkezeles celjanal reszletezett szernely- es vagyonvedelem 
szijksegesseg es aranyossag, celhoz kotottseg, adattakarekossag figyelembe 
vetelevel a kamerak az alabbi helyeken kerulnek kihelyezesre: 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. fobejarat 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. hatsobejarat 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. parkolo 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. iigyfelterl 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. Ogyfelter2 

3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. fobejarat 

3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. Cigyfelter 

3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. 

Az erintettek tajekortatasa jelen szabalyzat bejaratnal es az adatkezelo honlapjan 
torten6 kihelyezesevel megtortenik. 

V. A kamerak elhelyezkedese es az altaluk megfigyelt teriiletek 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. szam alatti iigyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: utca felon bejarat 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: fobejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: parkolo felon bejarat 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: hatsobejarat 

3 sz. kamera elhelyezkedese: parkolo 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: parkolo 



4 sz. kamera elhelyezkedese: Ligyfelter 

tipusa: Provision 

megfigyelt terCilet: Ogyfelterl 

5 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: Ogyfelter2 

Alaprajz: 

A 
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Kamerakepek: 

1. Fobejarat 



2. HatsObejarat 

3. Park°lo 

4. Ogyfelterl 
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5. 0gyfelter2 

3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. szarn alatti Ogyfelszolgalati iroda kamerainak 

elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: fobejarat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: fobejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelterl 

3 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelter2 

Alaprajz: 



VI. Az adatkezeles helye es id8tartama 

Az adatkezeles helye: a Munkaltato 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. szarn alatti, 
valamint 3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. szam alatti Ogyfelszolgalati irod.jk kerulnek 
a kamerak altal megfigyelesre. A miskolci irod.6ban 5 db, a kazincbarcikai irodaban 3 
darab kamera kerult felszerelesre. A kamerak felveteleinek t6rolasa a miskolci 
irod.6ban egy szemelyi sz6mitogepen tortenik. A kamer6k felveteleinek tarolasa a 
kazincbarcikai iroclaban egy DVR-on tortenik. 

VII. A szemelyes adatok megismeresere jogosultak kore: 

A kamerafelveteletek kezelesere es megismeresere kizarolag a Munkaltato vezetoje, 
illetve a Munkaltato erre kijelolt munkavallaloja es a jogszabalyban erre feljogositott 
szemelyek (pl. renclorseg) jogosultak. 

A Munkaltato altal kijelolt, a felvetelek megismeresere jogosult szemelyek: 

Nev M unka Icor, beosztas 

Sos Erzsebet Ogyfelszolg6lati vezet6 

Csehovitsne Nagy Zsuzsanna Ogyvezeto, munkaltatoi jog gyakorloja 

A Munkaltato a felvetelek megismeresere jogosult szemelyek v.6Itozasarol a 
Munkavallalok reszere tajekortatast nyujt. 

VIII. Adattovabbitas 

Adattovabbitas csak a fent leirt celbol es csak jogszabalyi eloiras eseten, a szukseges 
mertekben teljesitheto a hatosagok es egyeb szervezetek (pl. rendorseg, 
munkavedelmi hatos6g, jogi kepvise16) reszere. A Munk.6Itato rn6s szernely vagy 
szery reszere nem tovabbitja az adatokat. Adattov6bbitas harmadik orsz6gba nem 
tortenik. 

I. 	Az adatkezeles modja es a kamerarendszer iizemeltetesenek szabalyai 

Az Adatkezel6 a kameraval torten6 megfigyelest az emberi meltosag tiszteletben 
tartasaval alkalmazza, igy nem tortenik megfigyeles olyan helyeken (pl. mosdo, 
pihen6ido megfigyelese), ahol a kamerarendszer hasznalata az emberi meltos.6got 
sertheti. A kamerarendszer zart lance halozaton mtlikodik, 7/24 or6s, azaz folyamatos 
miikodessel. 



II. 	Az adatkezeles (a felvetelek tarolasanak) iclotartama: 

Az adatkezeles idotartama a jogszabaly altal lehetove tett maximalis idotartam. A 
szemelyes adatok nem kezelhetok tovabb, mint az adatkezelesi cel megvalosulasa. 

III. Az erintett szemely jogai es jogorvoslati lehetesegei: 

Az Info tv., valamint az Europa' Parlament es a Tanks (EU) 2016/679 rendelete 
alapjan az erintett jogai a kovetkezok fEiggetlenul attol, hogy a szemelyes adat az 
erintettol vagy mas forrasbol szarmazik: atlathato tajekortatas joga, hozzaferes joga, 
a helyesbites joga, adathordozhatosaghoz vale) jog, az „elfeledteteshez vale) jog", 
tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlatozasahoz vale) jog, visszavonas joga, 
birosaghoz fordulas joga, hatosaghoz fordulas joga. 

Az erintett tajekortatast kerhet szemelyes adatai kezeleserol, valamint kerheti 
szemelyes adatainak helyesbiteset, illetve - a kotelezo adatkezelesek kivetelevel - 
torleset, visszavonasat, az adatkezeles korlatozasat, valamint elhet tiltakozasi 
jogaval az adat felvetelenel jelzett modon. 

Eljarasi szabalyok: Az adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkul, de 
mindenfelekeppen a kerelem beerkezesetol szamitott egy honapon beliil tajekortatja 
az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kerelem nyornan hozott intezkedesekrol. 
SzLikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es a kerelmek szarnat, ez 
a hatarido tovabbi ket honappal meghosszabbithato. A hatarido meghosszabbitasara 
az adatkezelo a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezveteletol 
szamitott egy honapon be101 tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus 
Citon nyujtotta be a kerelmet, a tajekortatas elektronikus uton ker01 megadasra, 
kiveve, ha az erintett azt maskent ken'. 

Ha az adatkezelo nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem 
nelk01, de legkesobb a kerelem beerkezesetal szamitott egy honapon 13601 
tajekortatja az erintettet az intezkedes elmaradasanak okairol, valamint arra, hogy 
az erintett panaszt nyujthat be valamely feltligyeleti hatosagnal, es elhet birosagi 
jogorvoslati jogaval. A Tarsasag Kft. a kart informaciokat es tajekortatast 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmCien megalapozatlan vagy - 
kiilonosen ismetIodo jellege miatt - tazo, az adatkezelo, figyelemmel a kart 
informacio vagy tajekortatas nyujtasaval vagy a kart intezkedes meghozatalaval jaro 
adminisztrativ koltsegekre eszszer0 dijat szamolhat fel, vagy megtagadhatja a 
kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezel6 minden olyan cimzettet tajekortat 
az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrol vagy adatkezeles-korlatozasreil, 
akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aranytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az erintettet keresere az 
adatkezelo tajekortatja e cfmzettekrol. Az adatkezelo az adatkezeles targyat kepezo 
szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kart 
tovabbi masolatokert az adatkezelo az adminisztrativ koltsegeken alapulo, eszszer0 
mertek0 dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus Citon nyujtotta be a kerelmet, 



az informaciok elektronikus formatumban keriilnek rendelkezesre bocsatasra, kiveve, 
ha az erintett maskent keri. 

Az adatkezelo felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas 
keresuket, valamint egyeni jogaik gyakorlasaval kapcsolatos kerelmeiket - ha azt 
jogszabaly nem ki nem zarja - az info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabalyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a 
Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag-hoz (NAIH) fordulhat 

Elerhetosegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosag 

posta cim: 	1530 Budapest, Pf.: 5. 

dm: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: 	+36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: 	ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birosaghoz is fordulhat. A birosag az ugyben 
soron kiviil jar el. Azt, hogy az adatkezeles a jogszabalyban foglaltaknak megfelel, az 
adatkezelo koteles bizonyitani. Abban az esetben, ha az adatkezelo az erintett 
adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsag kovetelmenyeinek 
megszegesevel az erintett szernelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtol 
serelemdijat kovetelhet. 

IV. Adatbiztonsagi intezkedesek 

A kepfelvetelek megtekintesere szolgalo eszkozok Ugy kerulnek hasznalatra, hogy a 
kepfelvetelek sugarzasa alatt azokat az adatkezelo szemelyen kivill mas szemely ne 
lathassa, illetektelen szemelyek ahhoz hozza ne ferhessenek. 

A megfigyelest es a tarolt kepfelvetelek visszanezeset kizarolag a jogserto 
cselekmenyek kisziirese, az azok megszuntetesehez szukseges intezkedesek 
kezdemenyezese celjabol figyelhetik. A kamerak altal sugarzott kepekrol a kozponti 
felvevoegysegen kivill mas eszkozzel felvetelt kesziteni nem lehet. 



A tarolt kepfelvetelekhez torteno hozzaferes csak biztonsagos modon, es akkent 
tortenhet (jelszoval), hogy az adatkezelo szernelye azonosithato legyen. A tarolt 
kepfelvetelek visszanezeset es a kepfelvetelekral keszitett mentest dokumentalni 
kell. A jogosultsag indokanak megszOnese eseten a tarolt kepfelvetelekhez torteno 
hozzaferest haladektalanul meg kell szOntetni. 

Az Adatkezelo megfelelo technikai es szervezeti intezkedeseket biztosit a szernelyes 
adatok vedelmeben az Info tv. rendelkezeseire figyelemmel. Az intezkedesek a 
kovetkezo teruleteket erintik: 

• jogosulatlan hozzaferes es nyilvanossagra hozatal; 
• jogosulatlan megvaltortatas; 
• halazatok kozotti adatatvitel; 
• torles vagy veletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisites; 
• kar vagy esetleges veszteseg. 

Az adatok tarolasa az alapveto biztonsagi eloirasok teljes biztositasaval, elektronikus 
archivumokban tortenik. 

Kelt: Miskolc, 2018. majus 25. 

GaLC(S-,   
mint adatitizele 

kepviseleteben: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
Ogyvezeto 

BMH 
doreod-Abatij-Zemplan Megyei Hunadekgezdalkodasi 

KOzezolgiltatO Nonprofit Kft. 
Szekhely: 3527 Miskolc, Sesenyei u. 26. 

AMMEAM: 269760.39q-00 



Jegyzokonyvminta kameras kepekbe torteno betekinteshez 

JEGYZoKoNYV 

1. Adatbetekintessel erintett felvetel adatai: 

1.1 Fe!vete! helyszine (kamera miikodesenek a helye): 

1.2 Megtekintett felvetel terjedelme/idotartama (datum-ora-perc formatumban 
kifejezve), illetve a valos ideju felvetel megtekintesenek kezdo illetve befejezo 
idopontja: 

2. Adatbetekinteskor reszt vevo szernelyek neve es torzsszama (betekintesi 
jogosultsaguk alapja - a kamera rendszerek Cizemelteteserol szolo Ogyvezetoi 
szabalyzat megfelelo pontjara vale> hivatkozassal): 

3. Adatbetekintes helyszine es ideje: 

4. Adatbetekintes indoka es cella: 

5. Adatbetekintes alapjan a tovabbi adatkezelesre vonatkozo javaslat (a megfelelo 
alahUzand6): 

- felvetel felhasznalesa tovabbi (polgari/buntet6) eljaras inditasa ill. folytatasa 
celjabol 

- illetekes hatosag megkeresese alapjan a relevans felvetel hatosag reszere torten6 
atadasa 

- felvetel jogszabalyok szerinti megsemmisitese, adatkezeles megszuntetese 

- egyeb: 	  

6. Az adatbetekintes soran, annak korCilmenyeivel kapcsolatban eszlelt tovabbi relevans 
esemenyek: 

Datum: 	  

alairas 
[adatbetekintesre jogosult 

neve] 

aleiras 
[adatbetekinteskor jelenlevo egyeb jogosult 
szemelyek neve] 



Betekintesi joggal rendelkezo szemelyek nyilvantartasa 

Betekintesi jogosult 
neve 

Munkak6re 
Jogosultsagmegadasanak 

napja 
jogosultsagmegsziinesenek 

napja 



Jegyzokonyv kameras kepek zarolasaral 

JEGYZOKONYV 

ZAROLAS KEZDEMENYEZESE 

A zarolas kezdemenyezoje: 

A zarolas kezdemenyezesenek indokanak leirasa: 

A zarolni kivant felvetel adatai: 
- a felvetel helyszine (kamera milkOdesenek helye): 

- zarolni kivant felvetel terjedelmendotartama (datum-ora-perc formatumban kifejezve): 

A zarolas celja (megfelelo alahOzandO) 
- felvetel felhasznalasa tovabbi (polgari/bQnteto) eljaras inditasa, ill. folytatasa celjabol 
- illetekes hatOsag megkeresese alapjan a relevans felvetel hatosag reszere ter-tent) atadasa 
- felvetel jogszabalyok szerinti megsemmisitese, adatkezeles megszuntetese 
- egyeb: 

Datum: 

kezdemanyezo 
alairasa 

MUTES A ZAROLASROL 

A zarolasrOl dento szernely 
kamerarendszer altal megvalOsitott adatkezeles feliigyeletere kijelolt szemely 
belsO adatvedelmi 

felelas A dontes 
a zarolasi karts elfogadva, a zarolas megtortenik 
a zarolasi karts megalapozatlan, a zarolas nem tortenik meg 
a zarolasi karts a rendelkezesre 6116 adatok alapjan nem meghozhatO, a zarolasi karts a 

zarolas kezdemenyezonek visszajuttatva tovabbi relevans adatok tisztazasa celjabOl 

Datum: 



ZAROLAS 

a zarolasrol dOntO szernely 
alairasa 

Zerolas helyszine es ideje: 

A zarolast vegzO szernely: 

A zarolt felvetel: 

atadasra kerult az illetekes eljards hatOsagnak, 

atadasra kerult a kamerarendszer altal megvalositott adatkezeles felOgyeletere kijelolt 
szernelynek az Elektronikus megfigyelorendszer adatvedelmi szabalyzata szerint 

Datum: 	  

a zarolast vegz6 szemely alairas 



ZAROLT FELVETEL ZAROLASANAK MEGSZUNTETESE 

A zarolt felvetel zarolasa megszunt: 
a zarolt felvetel megorzesere nyitva alto ido eredmenytelenal eltelt es a zarolt felvetel 

torlesre kerult, 
a zarolt felvetel megorzesere nyitva MI6 ido eredmenyteleniil eltelt, de a zarolt 

felvetel nem keriilt torlesre, mert a foszabaly szerinti adatkezelesi idOtartam meg nem 
telt el. 

Datum: 	  

a zarolasrol dOnto szemely 
alairasa 
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