
M1,1-AA ZC2c) 

BMH NONPROFIT KFT. 

Kameraszabalyzat es adatvedelmi tajekortato 

Hatalyos: 2020. januar „ • 



BMH Nonprofit Kft. 

Kamera szabalyzata es Adatvecielmi tajekortatoja az iigyfelszolgalati 

iroclaiban iizemeltetett terfigyeliirendszerhez (kamerahoz) fiizacio 

adatkezelesrol 

A BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi a 26., cegjegyzekszam: 
05 09 029898; adoszarn: 25975936-2-05), mint munkaltato (Munich!tato) es mint 
adatkezelo (Adatkezelo) az informacios onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsagrO1 szolo 2011. evi CXII. torveny alapjan a Munkaltato 
Ligyfelszolgalati 	iroda(i)ban 	Eizemeltetett 	kamerarendszerrel 
osszefuggesben az alabbi egyertelmCi es reszletes tajekortatast adja, valamint az 
alabbi szabalyokat allapitja meg. 

Jelen rendelkezeseket az Adatkezelo tobbi szabalyzatanak eloirasaival, igy kulonosen 
a Tarsasag adatvedelmi szabalyzataban foglaltakkal osszhangban kell ertelmezni. 
Jelen szabalyzatban nem rendezett kerdesekben az Adatkezelo Adatvedelmi es 
Adatkezelesi Szabalyzataban foglalt rendelkezesek az iranyacloak. 

I. 	A Tarsasag mOkodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese 
soran a tarsasag minden esetben t6rekszik az Europai parlament es Tanks altal 
elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben 
torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad aramlasan:51, valamint a 95/46/EK 
iranyelv hatalyon kivul helyezeserol szolo 2011. evi CXII. torvenyben (a 
tovabbiakban: Info tv.) foglaltak betartasara. 

Jelen szabalyzat celja, hogy az erintettek megfeleI6 tajekortatast kaphassanak a 
Tarsasag altal kezelt, illetve az altala megbizott adatfeldolgozo altal feldolgozott 
adatokr61, azok forrasarol, az adatkezeles celjarol, jogalapjarol, idotartamarol, az 
adatkezelesbe esetlegesen bevont adatfeldolgozo never61, cimer61, elerhetoseger61 
es az adatkezelessel osszefugg6 tevekenyseger61, tovabba - az erintett szemelyes 
adatainak tovabbitasa eseten - az adattovabbitas jogalapjarol es cimzettjer61 es a 
tovabbitott szemelyes adatok korer61. 

Jelen szabalyzat tovabbi celja, hogy az erintettek Tarsasag altal kezelt szemelyes 
adatok tekinteteben valamennyi erintetti jogarol, jogorvoslati lehetoseger61 
megfeleI6 tajekortatast kapjon. 



II. Adatkezelo adatai: 

A BMH Nonprofit Kft. altal Ozemeltetett Ogyfelszolgalati irodakban, elektronikus 
kamerarendszert Cizemeltet. A kepfelvetelek keszitese egyutt jar a munkavallalok 
keprnasanak, mint szemelyes adatnak a kezelesevel, ideertve kulonosen a szemelyes 
adatok felvetelet, lekerdezeset, tarolasat, torleset, elfeledteteset. 

A munkavallalok szemelyes adatait az Adatkezelo a Munka torvenykonyverol szolo 
2012. evi I. torveny (Mt.), az adatvedelemre vonatkozo iranyado, fentiekben 
hivatkozott jogszabalyok, valamint a magannyomozoi tevekenyseg szabalyairol szolo 
2005. evi CXXXIII. torveny rendelkezeseivel bsszehangban kezeli. 

Az Adatkezelo Tarsasagnal a munkavallalok tajekortatast kapnak a kamerarendszer 
mijkodeseral es annak szabalyozasarol, a munkaltato tarsasag az t:Jj belepo 
munkavallalokat a munkaba allasuk elott tajekortatja a kamerarendszer mUkodeseral 
es annak szabalyrendszererol, melynek megismereset es tudomasul vetelet a 
munkavallalok alairasukkal igazoljak. 

Adatkezelo cegneve: BMH Nonprofit Kft. 

Adatkezelo szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi Ut 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.brnhnonprofit.hu   

A tarsasagnal alkalmazott adatvedelmi tisztviselo: dr. Nyilas Krisztina 

Adatvedelmi tisztviselo elerhetosege: info@bmhnonprofit.hu  

III. Szemelyes adatkezelessel erintettek: 

Valamennyi, az adatkezelo szekhelyere belepo szernely (munkavallalok, szerzodeses 
partnerek, harmadik szernelyek) 

IV. Az adatkezeles celja: 

A megfigyelesnek es a kepfelvetelek rogzitesenek a celja az adatkezelo szekhelyenek 

teruleten tartozkodo szernelyek eletenek, testi epsegenek, valamint az adatkezelo 
szekhelyenek teruleten tartozkodo szernelyek, tovabba az adatkezelo, illetve az 
adatkezelo szekhelyen lev6k tulajdonaban, vagy haszn6lataban alto vagyontargyak, 
valamint az uzleti titkok es szemelyes adatok (a szekhelyen talalhato szarnitogepeken 
talalhato adatok, papir alapu dokumentumokon talalhato uzleti titkok) vedelme. 

Ennek kereteben cel a jogsertesek eszlelese, az elkoveto tettenerese, e jogsert6 

cselekmenyek megelozese tovabba, hogy - sziikseg eseten - ezekkel osszefuggesben 
bizonyitekkent keruljenek birosagi vagy mas hatosagi eljaras kereteben 
felhasznalasra. 

• IMMMII 	 • 



V. Az adatkezeles jogalapja 

Az adatkezelo az adatkezelest jogos erdek alapjan vegzi, a GDPR rendelet 6. cikk (1) 
bekezdes f.) pontja alapjan. 

Az adatkezelo az erdekrnerlegelest elvegezte, es az alabbiakat allapitotta meg: 
-az erintett jogai: szemelyisegi jogainak vedelme (kepmas), 
jogos erdek: az adatkezeles celjanal reszletezett szernely- es vagyonvedelem, 
sziliksegesseg es aranyossag, celhoz kiitottseg, adattakarekossag figyelembe 
vetelevel a kamerak az alabbi helyeken kerulnek kihelyezesre: 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. fobejarat 

3527 Miskolc, iozsef Attila u. 53. hatsobejarat 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. parkolo 

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. Ogyfelterl 

3527 Miskolc, 36zsef Attila u. 53. Ogyfelter2 

3700 Kazincbarcika, Joszerencset Cit 1/A. Ogyfelter 1. 

3700 Kazincbarcika, Joszerencset a 1/A. Ligyfelter 2. 

3700 Kazincbarcika, Joszerencset ut 1/A. Ogyfelter 3. 

3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. ilgyfelter1 

3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. iigyfelter2 

3400 Mezokovesd, Dozsa Gyorgy Cit 2. fobejarat 

3400 Mezokovesd, Dozsa Gyorgy Cit 2. Ogyfelter 

3600 Ozd, Zrinyi a 5/a. fobejarat 

3600 ozd, Zrinyi Cit 5/a. iigyfelszolgalat 

3980 SaoraljaCijhely, Kossuth ter 14. Ogyfelter 

3900 Szerencs, Eperjes utca 7. fobejarat 

3900 Szerencs, Eperjes utca 7. Ogyfelszolgilat 

3580 TiszaCijvaros, Tisza utca 2/C. ugyfelszolgalat 

Az erintettek tajekortatasa jelen szabalyzat egyes iigyfelszolgalati irodak bejaratanal 
es az adatkezelo honlapjan ter-tent:5 kihelyezesevel megtortenik meg. 

VI. A Tarsasag az altala kezelt szemelyes adatokat az alabbiak szerint kezeli, 

tárolja: 

a. a cel megvalOsulas6ig es a szemelyes adatainak torleseig, vagy 

b. adatainak kezelesere vonatkozo engedelye visszavonasaig es igy szemelyes 

adatainak torleseig; 



c. birosag vagy hatosag torlesre vonatkozo dontesenek vegrehajtasaig, vagy 

ilyen rendelkezesek hianyaban - es jogszabaly elter6 rendelkezese hianyaban - 

d. azon jogviszonybol ered6 jogok es kOtelezettsegek ervenyesithetosegenek 

elevijleseig tart, amely jogviszony kapcsan az Adatkezelo a szemelyes adatokat 

kezeli. A hatalyos Ptk. 6:22. § alapjan az altalanos elevulesi 'do 5 ev, 

e. Amennyiben erintett, mint jelentkezo az allasra jelentkezok adatbazisaba 

jelentkezik es hozzajarul adatainak adott pozicio betolteset koveto tovabbi kezelesehez, 

tehat ahhoz, hogy amennyiben az adatokat a cel megvalosulasa miatt torolni kellene, 

agy az adatokat az Adatkezelo a 61Iasra jelentkezestal szarnitott 1 evig kezeli, kiveve, 

ha a c-d. pontok valamelyike bektivetkezik. 

VII. A kamerak elhelyezkedese es az altaluk megfigyelt terUletek 

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

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: utca feloli bejarat 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: fobejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: parkolo feloli bejarat 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: hatsobejarat 

3 sz. kamera elhelyezkedese: parkolo 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: parkolo 

4 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: Provision 

megfigyelt terulet: Cigyfelted 

5 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: Provision 

megfigyelt 	Ogyfelter2 



Alaprajz: 
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Kamerakepek: 

1. Fobejarat 

2. Hatsobejarat 



3. Parkolo 

4. Ogyfelter1 

5. Ogyfelter2 



3700 Kazincbarcika, Joszerencset tit 1/A. szam alatti Ugyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: iigyfelter 1 

2 sz. kamera elhelyezkedese: Eigyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelter2 

3 sz. kamera elhelyezkedese: ligyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Eigyfelter 

Alaprajz: 

WIZ/I/A 

N. 



Kamerakepek: 

1. Kamera 

2. Kamera 



3. Kamera 

3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. szarn alatti ugyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: Cigyfelszolg6lat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelterl 

2 sz. kamera elhelyezkedese: iigyfelszolgalat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt tenlilet: Cigyfelter2 



83" 

Alaprajz: 

Kamerakepek: 

1. Ogyfelterl 

2. Ogyfelter2 
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3400 Mezokovesd, Dozsa Gyorgy at 2. szarn alatti iigyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: bejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: Ligyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelter 

Alaprajz: 

Kamerakepek: 

1. Bejarat 



2. Ogyfelter 

3600 ozd, Zrinyi ut 5/a. szarn alatti iigyfelszolgalati iroda kamerainak 

elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelszolgalat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terCilet: Ugyfelszolgalat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: iigyfelszolgalat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terCilet: Ogyfelter 

Alaprajz: 



1. Ogyfelszolgalat 

Kamerakepek: 

2. Ogyfelter 

3980 Satoraljaajhely, Kossuth ter 14. szam alatti tigyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelszolgalat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelszolgalat 



Alaprajz: 

Kamerakepek: 

1. Ogyfelszolgalat 

3900 Szerencs, Eperjes utca 7. szarn alatti Ugyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: iigyfelter 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: bejarat 

2 sz. kamera elhelyezkedese: iigyfelszolgalat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terCilet: Ogyfelszolgalat 



8.  

1. Bejarat 

Ala prajz: 

Kamerakepek: 

2. Ogyfelszolgalat 



3580 Tiszaujvaros, Tisza utca 2/C. szam alatti iigyfelszolgalati iroda 

kamerainak elhelyezkedese: 

1 sz. kamera elhelyezkedese: Ogyfelszolg6lat 

tipusa: HikVision 

megfigyelt terulet: Ogyfelszolgalat 

Alaprajz: 

Kamerakepek: 

1. Ogyfelszolgalat 



VIII. Az adatkezeles helye es idotartama 

Az adatkezeles helye: a Munkaltato 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 53. szam alatti, 
3700 Kazincbarcika, Joszerencset CA 1/A. szann alatti, 3860 Encs, Ipartelep 543/12 
hrsz. szarn alatti, 3400 Mezokovesd, Dozsa Gybrgy ut 2. szarn alatti, 3600 Ozd, Zrinyi 
it 5/a. szarn alatti, 3980 SatoraljaUjhely, Kossuth ter 14. szarn alatti, 3900 Szerencs, 

Eperjes utca 7. szarn alatti, valamint 3580 TiszaUjvaros, Tisza utca 2/C. szarn alatti 
Ogyfelszolgalati irodak kerulnek a kamerak altal megfigyelesre. A miskolci irodaban 5 
db, a kazincbarcikai irodaban 3 darab, az encsi irodaban 2 darab, a mezokovesdi 
irodaban 2 darab, az ozdi irodaban 2 darab, a satoraljaojhelyi irodaban 1 darab, a 
szerencsi irodaban 2 darab es a tiszatAvarosi irodaban 1 darab kamera kerult 
felszerelesre. A kamerak felveteleinek tarolasa minden irodaban egy NVR (halozati 
video rogzito) eszkozon tortenik. 

IX. 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 
szernelyek (pl. rendorseg) jogosultak. 

A Munkaltato altal kijelolt, a felvetelek megismeresere jogosult szernelyek: 

Nev Munkakor, beosztas 

dr. Nyilas Krisztina Ogyfelszolgalati vezeto 

Panyi Andrea Ogyfelszolgalati yezeto-helyettes 

Csehovitsne Nagy Zsuzsanna Cigyvezeto, munkaltatoi jog gyakorloja 

A Munkaltato a felvetelek megismeresere jogosult szernelyek valtozasarol a 
Munkavallalok reszere tajekortatast nyt."Ajt. 

X. Adattovabbitas 

Adattovabbitas kizarolag az illetekes hatosagok fele tortenhet, kizarolag a jogszabalyi 
eloirasok teljesulese eseten, az csak a szukseges mertekben teljesitheto a hatosagok 
es egyeb szervezetek (pl. rendorseg, munkavedelmi hatosag, jogi kepviselo) reszere. 
A Munkaltato mas szernely vagy szery reszere nem tovabbitja az adatokat. 
Adattovabbitas harmadik orszagba nem tortenik az Adatkezelonel. 



I. 	Az adatkezeles modja es a kamerarendszer iizemeltetesenek szabalyai 

Az Adatkezelo a kameraval torten6 megfigyelest az emberi meltosag tiszteletben 
tartasaval alkalmazza, igy nem tortenik megfigyeles olyan helyeken (pl. mosclo, 
pihen6ido megfigyelese), ahol a kamerarendszer hasznalata az emberi meltosagot 
sertheti. A kamerarendszer zart lancU halozaton mOk6clik, 7/24 oras, azaz folyamatos 
mukodessel. 

Amennyiben a kameramegfigyelessel erintett teruletekre harmadik szemelyek lepnek 
be, igy 6k a Szyty. szerint kulon tajekortatast kapnak a fentiekben meghatarozottak 
alapjan. A kamerarendszer leter61 es mtlikodeser61 a Tarsasag kotelezettsegenek 
eleget teve, kulon figyelemfelhivo jelzest helyezett el, hogy az adott teruleten 
kamerarendszert alkalmaznak. Az ugyfelek, vendegek, az adott teruleten nem 
rendszeresen tartozkodo szemelyek a teruletre belepessel elismerik, es tudomasul 
veszik a kameras megfigyeles tenyet, es egyben hozzajarulnak ahhoz, hogy hogy 
roluk felvetel keszuljon. 

II. Az adatkezeles (a felvetelek tarolasanak) idotartama: 

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

A 2005. CXXXIII. torveny 31. § (6) bekezdese ertelmeben az, akinek jogat vagy jogos 
erdeket a kep-, hang-, vagy a kep- es hangfelvetel, illetve mas szemelyes adatanak 
rogzitese erinti, a kep-, hang-, valamint kep- es hangfelvetel, illetve mas szemelyes 
adat rogziteset61 szamitott harom munkanapon, harminc, illetve hatvan napon be101 
joganak vagy jogos erdekenek igazolasaval kerheti, hogy az adatot annak kezeloje 
ne semmisitse meg, illetve ne torolje. Birosag vagy mas hatosag megkeresesere a 
rogzitett kep-, hang-, valamint kep- es hangfelvetelt, valamint mas szemelyes adatot 
a birosagnak vagy a hatosegnak haladektalanul meg kell kuldeni. Amennyiben 
megkeresesre attol szarnitott harminc napon be101, hogy a megsemmisites mellozeset 
kertek, nem ker01 sor, a rogzitett kep-, hang-, valamint kep- es hangfelvetelt, 
valamint mas szemelyes adatot meg kell semmisiteni, illetve torolni kell, kiveve, ha 
a (3) vagy a (4) bekezdesben foglalt hatarido meg nem jail le. 

III. Az erintett szemely jogai es jogorvoslati lehetifisegei: 

Az Info tv., valamint az Europa' Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete 
alapjan az erintett jogai a kovetkezok fuggetlenul 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, hat6saghoz fordulas joga. 



Az erintett tajekortatast kerhet szemelyes adatai kezeleseral, 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 adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkiil, de 
mindenfelekeppen a kerelem beerkezesetol szarnitott egy honapon bekil tajekortatja 
az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kerelem nyoman hozott intezkedesekrol. 
Szukseg eseten, figyelembe veva a kerelem osszetettseget es a kerelmek szamat, ez 
a hatarido tovabbi ket honappal meghosszabbithatO. A hatarido meghosszabbitasarol 
az adatkezelo a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezveteletol 
szarnitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus 
Citon nyt:ijtotta be a kerelmet, a tajekortatas elektronikus Citon kerul megadasra, 
kiveve, ha az erintett azt maskent keit 

Ha az adatkezelo nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem 
nelkul, de legkesobb a kerelem beerkezesetol szarnitott egy honapon beliil 
tajekortatja az erintettet az intezkedes elmaradasanak okairol, valamint arra, hogy 
az erintett panaszt nyujthat be valamely feliigyeleti hatosagnal, es &het birosagi 
jogorvoslati jogaval. A Tarsasag Kft. a kert informaciokat es tajekortatast 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmOen megalapozatlan vagy - 
kiilOniisen ismetIodo jellege miatt - tulzo, az adatkezelo, figyelemmel a kert 
informacio vagy tajekortatas nyujtasaval vagy a kert intezkedes meghozatalaval jaro 
adminisztrativ keiltsegekre eszszerCi dijat szamolhat fel, vagy megtagadhatja a 
kerelem alapjan torteno intezkedest. Az adatkezelo minden olyan cimzettet tajekortat 
az altala vegzett valamennyi helyesbitesrol, tor-lest-61 vagy adatkezeles-korlatozasrol, 
akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aranytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az erintettet keresere az 
adatkezelo tajekortatja e cimzettekrol. Az adatkezelo az adatkezeles targyat kepezo 
szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert 
tovabbi masolatokert az adatkezelo az adminisztrativ koltsegeken alapulo, eszszerii 
mertekii dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus uton nyCljtotta be a kerelmet, 
az informaciok elektronikus formatumban kerulnek rendelkezesre bocsatasra, kiveve, 
ha az erintett maskent keit 

Az adatkezelo felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas 
keresiiket, valamint egyeni jogaik gyakorlasaval kapcsolatos kerelmeiket - ha azt 
jogszabaly nem ki nem zarja - az info@bmhnonprofit.hu  cfmre kuldhetik 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. 

cim: 	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 forduihat. A birosag az ugyben 
soron kivul 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 szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelotol 
serelemdijat kiivetelhet. 

IV. Adatbiztonsagi intezkedesek 

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

A megfigyelest es a tarok kepfelvetelek visszanezeset kizarolag a jogserto 
cselekmenyek kiszCirese, 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 szemelye azonosithato legyen. A tarolt 
kepfelvetelek visszanezeset es a kepfelvetelekrol keszitett mentest dokumentalni 
kell. A jogosultsag indokanak megsz(inese eseten a tarolt kepfelvetelekhez torteno 
hozzaferest haladektalanul meg kell szuntetni. 

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

• jogosulatlan hozzaferes es nyilvanossagra hozatal; 



• jogosulatlan megvaltortatas; 
• halozatok kozotti adatatvitel; 
• tOrles vagy veletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisites; 
• kar vagy esetleges veszteseg. 

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

Jelen szabalyzat es adatvedelmi tajekortato a kihirdetes napjan lep hatalyba, egyben 
a korabbi a Tarsasagnal bevezetett es alkalmazott szabalyzatot hatalyon kivul helyezi. 

Kelt: Miskolc, 2020. januar „ ." 
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1. melleklet 

KAMERAVAL MEGFIGYELT TEROLET 

Tajekortato adatkezelesrol: 

Tajekortatjuk a Telephelyunkre belepoket, hogy a Zempleni Z.H.K. Nonprofit Kft. szekhelyenek es hulladekudvarainak 
teruleten es az epuleten beldi es kivOli mozgast elektronikus megfigyelo rendszerrel figyeljuk, mely soran szemelyes 
adatokat tartalmazo kepfelvetelek keszulnek. 

Az adatkezeleshez tbrteno hozzNarulas Onkentes, rautal6 magatartassal tOrtenik. A teruletekre belepessel az ott 
tartozkodassal hozzajarulasat adja a kepfelvetellel kapcsolatos adatkezeleshez. 

A megfigyelesnek es a kepfelvetelek rogzitesenek celja a telephelyek, hulladekudvarok telt leten tartozkod6 szernelyek 
eletenek, testi epsegenek, tovabba a Tarsasag vagyontargyainak vedelme, az ott dolgozOk eletenek-testi epsegenek 
vedelme. Ennek kereteben cal a jogserto cselekmenyek megelozese, a jogsertesek eszlelese, az elkOveto tettenerese, 
illetve a felvetelek bizonyitekkent torten6 felhasznalasra a hatosagi eljarasok kereteben. 
A kepfelveteleket 3 napig taroljuk, a kamerak pontos elhelyezeserol es az altaluk megfigyelt teruletrol a tarsasag 
kameraszabalyzatab61 informalodhat. 

Erintett jogai: 

Az Info tv., valamint az Eur6pai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett jogai a kovetkezok 
fuggetlen01 attol, hogy a szemelyes adat az erintettol vagy mas forrasbol szarmazik: atlathato tajekortatas joga. 
hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatosaghoz MO jog, az „elfeledteteshez val6 jog", tiltakozashoz valo 
jog, az adatkezeles korlatozasahoz valo 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 adatkezelo indokolatlan kesedelem nelk01, de mindenfelekeppen a kerelem beerkezesetol 
szamitott egy hOnapon be101 tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22, cikk szerinti kerelem nyoman hozott 
intezkedesekrol. Szukseg eseten, figyelembe %/eve a kerelem osszetettseget es a kerelmek szamat, ez a hatarido 
tovabbi ket honappal meghosszabbithat6. A hataridO meghosszabbitasarol az adatkezelo a kesedelem okainak 
megjelolesevel a kerelem kezhezveteletol szamitott egy honapon be101 tajekortatja az erintettet. Ha az erintett 
elektronikus Oton nktotta be a kerelmet, a tajekortatas elektronikus Oton ker01 megadasra, kiveve, ha az erintett azt 
maskent keh. 

Ha az adatkezelo nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nelk01, de legkesobb a kerelem 
beerkezesetol szamitott egy honapon be101 tajekortatja az erintettet az intezkedes elmaradasanak okair61, valamint 
arrol, hogy az erintett panaszt nkthat be valamely felugyeleti hatosagnal, es elhet birOsagi jogorvoslati jogaval. A 
Tarsasag a kart informaciOkat es tajekortatast dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmOen 
megalapozatlan vagy — kulbnosen ismetIodo jellege miatt — t0Izo, az adatkezelo, figyelemmel a kart informacio vagy 
tajekortatas nyOjtasaval vagy a kart intezkedes meghozatalaval jar6 adminisztrativ koltsegekre esszer0 dijat szamolhat 
fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torteno intezkedest. Az adatkezelo minden olyan cimzettet tajekortat az 
altala vegzett valamennyi helyesbitesrol, terlesrol vagy adatkezeles-korlatozasr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes 
adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aranytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az erintettet 
keresere az adatkezelo tajekortatja e cimzettekrol. Az adatkezelo az adatkezeles targyat kepezO szemelyes adatok 
masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kart tovabbi masolatokert az adatkezelo az adminisztrativ 
koltsegeken alapuI6, eszszer0 mertek0 dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus Oton nktotta be a kerelmet, az 
informacibk elektronikus formatumban kerulnek rendelkezesre bocsatasra, kiveve, ha az erintett maskent keh. 



Az adatkezelo felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni jogaik 
gyakorlasaval kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabaly ki nem zarja — a info@bmhnonprofithu cimre kuldhetik 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. 

cim: 	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 Ogyben soron kivul jar el. Azt, hogy az 
adatkezeles a jogszabalyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelo koteles bizonyitani. Abban az esetben, ha az 
adatkezek5 az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsag kovetelmenyeinek megszegesevel az 
erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelatol serelemdijat kovetelhet. 

A Tarsasag adatyedelmi- es kameraszabalyzata elerheto a www,bmhnonprofit.hu weboldalon. 
A tarsasagnal alkalmazott adatvedelmi tisztviselo: dr. Nyilas Krisztina 

Adatvedelmi tisztvisek5 elerhetosege: info@bmhnonprofit.hu  



2. melleklet 

MUNKAVALLALOI NYILATKOZAT 

Alulirott, 	 szOletett. 	 , anyja 
neve 	  a BMH Nonprofit Kft. munkavallaloja kijelentem, hogy a munkaltato altal a tarsasag 
kameraszabalyzataban es adatvedelmi tajekortatojaban megfogalmazottakat megertettem, az abban foglaltakat 
tudomasul veszem, azok ellen kifogassal nem elek. 

Kelt, 	  202 	  

munkavallalo alairasa 



3. melleklet legyzakonyyminta kameras kepekbe tortenii betekinteshez 

JEGYZOKONYV 

1. Adatbetekintessel erintett felvetel adatai: 

1.1 Felvetel helyszine (kamera miikodesenek a helye): 

1.2 Megtekintett felvetel terjedelme/idotartama (datum-ora-perc formatumban 
kifejezve), illetve a valos ideju felvetel megtekintesenek kezd5 illetve befejezo 
idopontja: 

2. Adatbetekinteskor reszt vev6 szemelyek neve es torzsszarna (betekintesi 
jogosultseguk alapja - a kamera rendszerek iizemelteteserol szolo Ogyvezetoi 
szabalyzat megfeleI5 pontjara vale) hivatkozassal): 

3. Adatbetekintes helyszine es ideje: 

4. Adatbetekintes indoka es celja: 

5. Adatbetekintes alapjan a tovabbi adatkezelesre vonatkozo javaslat (a megfeleI6 
alahUzand6): 

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

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

- felvetel jogszabalyok szerinti megsemmisitese, adatkezeles megszilintetese 

- egyeb: 	  

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

Datum: 	  

alairas 
[adatbetekintesre jogosult 

neve] 

alairas 
[adatbetekinteskor jelenleva egyeb jogosult 
szemelyek neve] 



4. melleklet Betekintesi joggal rendelkezti szemelyek nyilvantartasa 

Betekintesijogosult 
neve 

MunkakOre  
jogosultsagmegadasanak 

napja 
fogosultsagmegsztinesenek 

napja 



5. melleklet Jegyzokonyv kameras kepek zarolasar6I 

JEGYZ(:)KONYV 

ZAROLAS KEZDEMENYEZESE 

A zarolas kezdemenyezaje: 

A zarolas kezdemenyezesenek indokanak leirasa: 

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

- zarolni kivant felvetel terjedelme/idOtartama (datum-bra-perc formatumban kifejezve): 

A zarolas celja (megfetelo alahuzandO) 
- felvetel felhasznalasa tovabbi (polgari/bOnteto) eljaras inditasa, ill. folytatasa celjabol 
- illetekes hatOsag megkeresese alapjan a relevans felvetel hatosag reszere torteno atadasa 
- felvetel jogszabalyok szerinti megsemmisitese, adatkezeles megszuntetese 
- egyeb: 

Datum: 

kezdemenyezo alairas 

DONTES A ZAROLASROL 

A zarolasrol dOntO szernely 
kamerarendszer altal megvalOsitott adatkezeles felligyeletere kijelolt szemely 
belso adatvedelmi 

felelOs A dontes 
a zarolasi Ores elfogadva, a zarolas megtortenik 
a zarolasi keres megalapozatlan, a zarolas nem tortenik meg 
a zarolasi keres a rendelkezesre MI6 adatok alapjan nem meghozhato, a zarolasi keres a 

zarolas kezdemenyezOnek visszajuttatva tovabbi relevans adatok tisztazasa celjabol 

Datum: 



ZAROLAS 

a zarolasrOl dentO szemely 
alairasa 

Zerolas helyszine es ideje: 

A zarolast vegzO szemely: 

A zarolt felvetel: 

atadasra kerOlt az illetekes &Aro hatosagnak, 

atadasra kerult a kamerarendszer altal megvalOsitott adatkezeles felOgyeletere kijelolt 
szernelynek az Elektronikus megfigyelarendszer adatvedelmi szabalyzata szerint 

Datum: 	  

a zarolast vegzO szemely alairas 



6. melleklet ZAROLT FELVETEL ZAROLASANAK MEGSZUNTETESE 

A zarolt felvetel zarolasa megszUnt: 
a zarolt felvetel megarzesere nyitva alto ido eredmenytelenul eltelt es a zarolt felvetel 

torlesre keriilt, 
a zarolt felvetel megarzesere nyitva alto ido eredmenytelenul 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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