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5z6nyegtisztit6 Kft. SZABALYZAT

I. A SZABALYZAT CELJA

Szab6lyozni a Szonyegtisztit6 Kft. teriiletdn tizemeltetett elektronikus megfigyel6rendszer

miik6d6s6t. A rendszer kialakit6s6nril 6s mi.ikddtet6s6n6l figyelembe vetti.ik a 2012. 6vi I.
tdrvdn).t (a tov6bbiakban: Mt.), az informiici6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az

informrici6szabad5s6gr6l sz6l6 2011. dvi CXIL torvenyt (a tov6bbiakban: Infotv.), a
mag6nnyomoz6i tevdkenys6g szab6lyair6l sz6l6 2005. 6vi CXXXIII. tdrvdnl't (a

tovabbiakban Szvfv. ), a szem6lyes adatok feldolgoziisa vonatkoz6sdban az egydnek

v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6.raml6srir6l sz6l6 95146/EK eur6pai parlamenti 6s

tan6csi ir6nyelv rendelkez6seit.
Ezeknek megfelel6en a Szonyegtisztit6 Kft.-n6l mrikddtetett elektronikus megfigyel6rendszer

6s kamer6k kezeldsdnek egysdgcs kdvetelm6nyeinek kialakitrlsa a c6l.

II. A SZABALYZAT ALKALMAZASI TERULETE

2.1. A Szab|lyzat hatrilya kiterjed a sz6nyegtisztit6 Kft. alkalmazas6ban l6v6 valamennyi

dolgoz6ra, ftiggetleniil a fbglalkoztat6s jellegdt6l.

2.2. A szab|lyzat vonatkozik a Sz6nyegtisztit6 Kft.-ndl keletkezett minden elektronikus

megfigyel6rendszer (kamera) 6ltal rdgzitett felv6telre, a hozzhjuk kapcsol6d6

szemdlyes adatot tartalmaz6 adatra, fiiggetlentil az adatt6rol6 tipus6t6l, valamint

mindazon munkatiirsakra 6s szervezeti egysdgekre, akik az elektronikus

megfigyel6rendszer 6ltal rdgzitett adatot kezelnek (k6szitenek, t6rolnak, megismemek),

vagy brfu'milyen m6s kapcsolatba keriilnek veliik.

2.3. A szab|lyzat elkdszitdsd6rt ds karbantart6s 6€rt az igyvezeto ig^zgat6 felel. A
Szab|lyzat kidolgozisrit az igyvezeto tgazgal6 6ltal ir6sban meghatalmazott szem6ly

v6szi.

III. HIVATKOZASOK

2012, 6vi I. tiirv6ny (a tov6bbiakban: Mt.),

az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsrlgr6l sz6l620ll. 6vi

CXII. tiirv6ny (a tovdbbiakban: Infotv.),

a szem6ly- 6s vagyonvddelmi, valamint a mag6nnyomoz6i tevdkenysdg szab6lyair6l

sz6l6 2005. 6vi CXXXIII. tiirv6ny (a tov6bbiakban: Szvtv.),

a szemdlyes adatok feldolgoz6sa vonatkoz6s itban az egy6nek v6delmdr6l 6s az ilyen
adatok szabad iiraml6s6r6l sz6lo 95l46lEK eur6pai parlamenti 6s tandcsi iranyelv (a

toviibbiakban: Adatv6delmi lr6nyelv)

A Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabadsrig Hat6s6g ajrinldsa a munkahelyen

alkalmazott elektronikus megfigyel6rendszer alapvetri kdvetelm6nyeir6l

A Sz<inyegtisztit6 Kft. Adatv6delmi Szab6lyzata.

Kiad6s: l. v6ltozat

D6tum: 2017. december 15.
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526nyegtiszlit6 Kft. SZABALYZAT

TV. MEGHATAROZASOK BS NOVIOITESTX

4.1 .E szabtly zatban alkalmazott kifejez6sek meghatiirozisa

irintett: brirmely meghatarozott, szem6lyes adat alapjrin Monositott vagy -
k6zvetleniil vagy kdzvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly;

sTemClyes adat; az. drintettel kapcsolatba hozhat6 adat - ktildndsen az drintett neve,
azonosit6 jele, valamint egy vagy tijbb fizikai, fiziol6giai, mentdlis, gazdas6gi,

kultur6lis vagy szoci6lis azonossdgra jellemz<i ismeret -, valamint az adatb6l
levonhat6, az 6rintettre vonatkoz6 ktivetkeztet6s;

adstkezelf: az a termeszetes vagy jogi szemdly, illetve jogi szemdlyisdggel nem
rendelkezo szervezet, aki vagy amely dn6ll6an vagy m6sokkal egyiitt az adatok
kezelds6nek c6lj:lt meghatarozza, az adalkezeldsre (bele6rtve a felhasznrilt eszkdzt)
vonatkoz6 ddntdseket meghozza 6s v6grehajtja, vagy az iiltala megbizott
adatfeldol goz6val vdgrehajtada:

adatkezelds: az alkalmazott elj6r6st6l liiggetleniil az adatokon v6gzett biirmely
miivelet vagy a miiveletek cisszess6ge;

adatfeldolgoTti: az a termdszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely az adatkezel6vcl kdtdtt szerz6d6s alapjrln -
bele6rtve a jogszabrily rendelkezdse alapj6n tcirten6 szerz6d6skdtdst is - adatok
feldolgoz6s6t v6gzi;

adatdllomdny: az egy nyilv6ntart6sban kezelt adatok dsszessdge;

hoxxrijdrulds: az drintett akaratrlnak 6nk6ntes 6s hatdrozott kinyilv6nit6sa, amely
megfelel6 t6jdkoztat6son alapul, 6s amellyel f6lredrthetetlen beleegyezdsdt adja a ri
vonatkoz6 szem6lyes adatok - teljes kdrii vagy egyes mijveletekre kiterjed6 -
kezel6s6hez;

tiltakoztis: az 6rintett nyilatkozata, amellyel szemdlyes adatainak kezel6s6t
kifog6solja, 6s az adatkezel6s megsziintetdsdt, illetve a kezelt adatok t6rl6s€t k6ri;

harmadik szemily: olyan term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szemdlyis6ggel
nem rendelkez6 szervezet, aki vagy amely nem azonos az drintettel, az adatkezel<ivel
vagy az adatfedolgoz6val;

V. A SZABALYZAT TARTALMA- AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELES
SZABALYAI

A munkavrillal6k tdjdkoztatesa megtdrt6nt a megfigyel6rendszer mrik6d6s6rril 6s annak
szabiilyozivlr6l. Uj munkavrillal6kat munkdba rilkis elott, a munkriltat6 munkaszerz6d6st6l
tiiggetlen dokumentumban trijdkoztatja a megfigyel6 rendszerekr6l, melyet munkaviillal6k
ellenjegyeznek.

A Szonyegtisztit6 Kft. kdtelezetts6gdnek megfelelve figyelemf'elhiv6 jelz6st helyezett et an6l,
hogy az adott tertileten elektronikus megfigyel6rendszert alkalmaznak.

Az adatkezel6s nyilvilLntartiisi sz6ma: NAIH- l 3 542912017

Kiad6s: L viiltozat

Ditum: 2017. december I5,

Az elektronikus rnegfigyel6s Szab6lyzat
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526nyegtisztit6 Kft. SZABALYZAT

5.1. A kezelt adatok kiire

A Sztinyegtisait6 Kft. teri.ilet6n az egyes 6piileten beltili mozgiis megfigyeldse elektronikus
megfigyel6 rendszenel (tov6bbiakban: kamerri4<kal) tdrt6nik, mely soriin szem6lyes adatokat
tartalmaz6 kepfelvdtelek kdsztilnek. A kamerarendszert a Sz6nyegtiszt(t6 Kft. mrikddteti.

5,2. A kamerarendszer miikOd6s6nek c6lja

A megfigyel6rendszer haszndlatdnak c6lja kizdr6lag a Sz<lnyegtisait6 Kft. teriiletdn
tart6zkod6 szem6lyek dlet6nek, testi 6ps6g6nek, valamint a teriileten ta(6zkod6 szem6lyek,
toviibb6 a Sz6nyegtisztit6 Kft. 6ltal haszndlt vagyontrirgyak v6delme. Ennek keret6ben cdl a
jogsdrt6sek 6szleldse, az elk6veto tetten€rdse, e jogs6rt<i cselekmdnyek megel<izdse tovdbbri,
hogy ezekkel dsszeffiggdsben bizonyit6kk6nt keri.iljenek hat6sdgi eljiiriis keret6ben
t'el haszniiliisra.

A megfigyel6st a 3. sz. melldkletben felsorolt biztonsiigi kameriik litjrik el, amelyek
tblyamatosan kdszitenek felvdtelt. A kamer6k elhelyezkeddsdt, megfigyelt teriiletet is a 3. sz.
me I l€klet tartalmazza.

A kamer6k a Sz6nyegtisZit6 Kft. bejdratainak 6s nagy ertdkri berendezdsekkel felszerelt
helyis6geinek megfi gyel6s6re iriinyulnak.

5.3. Az adatkezel6s jogalapja

A Sz<inyegtisztit6 Kft. alkalmazottai vagy egy6b munkavdgzds ellAt6sAra ir6nyul6
jogviszonyban rill6 szemdlyek az elektronikus tdrfigyel<i rendszerrel v6gezetl adatkezeldsr6l
irasbeli tAjdkoztat6st kapnak. Az elektronikus t6rfigyel6 rendszer alkalmazAsAhoz az
alkalmazotti vagy egydb munkav6gz6s ell6tiisAra ir6nyul6 jogviszonyban nem 6116 szemdlyek
hozzirl|rulasa 6'nkdntes, niutal6 magatart6ssal t6rtdnik. Az elektronikus t6rfigyel6 rendszer
alkalma"6siir6l a teriileten megjelenni kivdn6 harmadik szem6lyek rdsz6re j6l ldthat6 helyen,
j6l olvashat6an, tdj6koz6drist el6segitci m6don, ismertet6t helyezti.ink ki.

5.4. Fontosabb szab6lyok

- a tcirv6ny a munk6ltat6t feljogositja arra, hogy a munkavrillal6t ellen6izze, de kizrir6lag a
munkaviszonnyal 6sszefii996 magatartdsa kdrdben.

- az alkalmazott eszkdzdk, m6dszerek nem j6rhatnak az emberi mdlt6srig megsdrtds6vel.

- A munkdltat6 a munkav6llal6k szem6lyhez t\ziido jogdt tisaeletben tartja, annak
korlatozesAnak m6dj6r6l, lelt6teleir6l 6s vdrhat6 tartalm6r6l el6zetesen t|jekonatta. A4t.9. $
(1)-(2)/

- A munkav6llal6kat csak a munkaviszonnyal 6sszeftigg6 magatartds k6r6ben ellen6rizziik,
magrin6letiiket nem vonjuk bele. /Mt. l l. $ (1y

- Az adatkezeles soriin jogszeriien jdrunk el, mivel betartjuk az Infotv. 4. $ (1)-(2) alapvet<i
rendelkezdseit, ami a c6lhoz kdtdtt 6s tisaess6ges adatkezelds elve

- Az int€zmdny 6ltal alkalmazott elektronikus megligyekirendszer osszeegye4ethet6 az
Infotv. 4. S (l)-(2) bekezd€sdben szerepl<i cdlhoz kdtdttsdg elwel. Ezek szerint a szem6lyes
adatok kizar6lag meghatArozott c6lb6l, jog gyakorliisa 6s kdtelezetts6g teljesitdse drdekdben
kezelhet6.

Kiadiis: l. vriltozat

D6tum: 2017. december 15.

Az elektronikus megfi gyelds S zabiiy zat
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5z6nyegtisztit6 Kft, SZABALYZAT

- A megfigyel6st 6s a t6rolt k6pfelvetelek visszandz6s6t kiz6r6lag a jogs6rt6 cselekmdnyek
kisztirdse, az azok megsztintet6s6hez sziiks6ges int6zked6sek kezdemdnyez€se c6ljrib6l
figyelhetik. A kamer6k 6ltal sug6rzott k6pekol a kiizponti f'elvev6 egysdgen kiviil m6s
eszjr.lzzel felvdtelt kdsziteni nem lehet.

- A t6rolt kdpfelvdtelekhez hozz|fir6s csak biztons6gos m6don, ds akkdnt t6rtdnhet, hogy az
adatkezel6 szem6lye azonosithat6 legyen. A trirolt k6pfelvdtelek visszandz6s6t 6s a

k6pfelv6telekr6l k6szitett mentdst dokumentdlni kell. A jogosultsrlg indokrinak megszfindse
esetdn a t6rolt k6pfelvdtelekhez a hozziifdr6st halad6ktalanul meg kell sziintetni.

- Jogs6rt<i cselekm6ny eszlel6s6t kdvet6en a cselekmdnyr6l k6sziilt felv6tel tarol6sa ds a
sztiks6ges hat6srigi elj6rds haladdktalanul kezdem6nyez6se fel6l int6zkedni kell, egyben
t6jdkoaatni kell a hat6s6got, hogy a cselekmdnyrol kdpfelv6tel kdszUlt.

Az adatok szolg6ltat6s6rr5l kiil6n nyilviintartrist kell vezetni.

5.8. A kamerahaszn6lat elfogaddsa

A Sz6nyegtisait6 Kft. terijletdre l6p6 szemdlyek a beldpdssel elismerik 6s tudomdsul veszik a

kamerds megfigyel6s t6ny6t es egyben hozzAjirulnak ahhoz, hogy r6luk videofelv6tel
kdsziiljdn. A kameris megfigyel6 rendszer l6tdr6l 6s miikdd6sdr<il a f6bejtiLrat6nril 6s a

kamerdval megfigyelt egydb terekben is t6j6koztatrist adunk.

5.9. A biztons6gi kamerarendszer miikiidtet6s616l tiirt6n6 tij6koztatis m6dja

A kamerarendszerrel felszerelt epUletbe, (6puletr6szbe) €s a kamer6k 6ltal
megfigyelt teruletre belep6ket, ott tart6zkodni sz6ndekoz6kat a megfeleld
t6j6koztat6sra alkalmas m6don - j6l l6that6 helyen, j6l olvashat6an - t6jekoztatjuk az
elektronikus megfigyelorendszer alkalmazes616l.

5.10. Az 6rintettek jogai

Erintett: brirmely meghatii(ozott, szemdlyes adat alapjrin azonositott vagy - k6zvetleniil vagy
kdzvetve - azonosithat6 termdszetes szemdly (az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6s szabadsiigr6l sz6l6 201l. 6vi CXIL tdrvdny 3. $ l. pont).

- Az, akinek jog6t vagy jogos drdek6t a k6pfelv6tel, illetve m6s szemdlyes adatanak rdgzit6se
6rinti, a k6pfelv6tel, illetve miis szem6lyes adat rdgzit6set6l szdm(tott h6rom munkanapon
beltil jog6nak vagy jogos 6rdek6nek igazol6s6val k6rheti, hogy az adat ne keriiljd,n
megsemmisit6sre, illetve tdrl6sre. Bir6s6g vagy m6s hat6sdg megkeresds6re a rdgzitett
k6pfelv6telt, valamint m6s szerndlyes adatot a bir6s6gnak vagy a hat6s6gnak haladdktalanul
meg kell kiildeni. Amennyiben megkeres6sre att6l szdmitott harminc napon beltil, hogy a
megsemmisitds mell6zeset kdrt6k, nem keriil sor, a rdgziteft kdpfelvdtelt, valamint miis
szem6lyes adatot meg kell semmisiteni, illetve tdrOlni kell. A kdrelmet a Szrinyegtisztit6 Kft.
iigyvezet6 igazgat6jiitoz, vagy az adatvddelmi felel6s6hez kell benytjtani.

- Az drintett k6relmezheti a Sz6nyegtisztit6 Kft. vezetdjdn6l illetve az adatv6delmi felel6sndl

- t6jdkoztatrist szem6lyes adatai kezel6sdrol

- szem6lyesadatainakhelyesbitds6t, valamint

- szem6lyes adatainak - kdtelez6 adatkezelds kiv6tel6vel- td'rldsdt vagy zirol|sitt.

Kiadds: l. vriltozat

D6tum: 2017. december 15.

Az elektronikus megfi gyelds S zabiiyzat
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Sz6nyeglisztit6 Kft, SZABALYZAT

- Az drintett tiltakozhat szemdlyes adatrfurak kezeldse ellen,

- ha szemdlyes adatok kezel6se vagy tov6bbitrisa kizir6lagosan az adatkezelore
vonatkoz6 jogi kiitelezettsdg teljesitdsdhez vagy az adatkezgl<!, adatritvevti vagy 3.

szemdly jogos 6rdek6nek 6rv6nyesit6s6hez sziiksdges, kiv6ve k6telez<i adatkezelds

eset6n,

- ha szemdlyes adatfelhasznalisa vagy tov6bbit6sa kdzvetlen tizletszerzds,

kdzv6lemdny-kutat6s vagy tudom6nyos kutatds c6ljdra tdrt6nik; valamint

- tdrv6nyben meghatarozott egydb esetben.

A tiltakozist a kdrelem benyrijt6s6t6l szAmitott legriividebb id6n beliil, de legfeljebb l5 napon

beliil a Sz6nyegtisztit6 Kft. vezet<ije megvizsg6lja, annak megalapozotts6ga k6rd6s6ben

ddnt6st hoz, 6s a dcint€sr6l a kdrelmez6t ir6sban t6j6koaatja.

Az drintett a jogainak megs6rtdse eseten az adatkezel6 ellen bir6s6ghoz fordulhat' Azt hogy

az adatkezel6s a jogszabdlyban foglaltaknak megfelel, az adatkezel6 kdteles bizonyitani.

Az 6rintettek k6relmeiket a Szdnyegtisztit6 Kft. iigrvezet6 igazgat6jinak vary 
^z

adatv6delmi felel6snek clmezve kiildhetik meg. A k6relmeket az adatv6delmi felel6s

tartja nyilvfn.

Kiad6s: l. v6ltozat

Ditum: 2017. december 15.

Az elektronikus megfigyelds Szabilyzzt
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Sznnyogtfuzdt6 Kft. Sz,AB,:/iLYZAT

VI.MELLfKLETEK

l. sz. mell6klet A kamerdkkal folyamatosan sug6rzott kdpek meglekintdsdre jogosultak

k6re

2. sz mell€klet A kamer6k 6ltal kdsdtett 6s tdroldsra kerttJt felv6telek visszandz6sdre,

mentds kdsdtds€re jogosultak kdre

3. sz melldklet A Sz6nyegliszdt6 Kft. t€rtllet6n ldv6 kamerAk elhelyez6s€vel

kapcsolatos inform6ci6k

Kiadds: l. v6ltozat

Ddhm: 2017, december 15.



Sz6nyegtbatlt6 Kft. SZABALYZAT MELI,fKLET

Ele krcnlh us Megfige lds S ztbil@
l. szlntnaM*t*

A kamer6kkal folyamatosan sug6tzott kdpek megtekint6sdre jogosultak kdre:

- 0gyvezet6 igazgat6

- llzf,,mvezn:tb

- informatikus (rendszergazda)

- - adatvddelmi felel6s

- a telepitds hely6n l6v6 monitorokat az aktu{lisan oda b€osztott dolgoz6k

Kiad6s: l. viltozat

Ditum: 2017. december 15.

Az elektonikus megfiryelds Szabdlyzat 1. sz mell€klet



Srdnyegthrtftf Kft" szABALYzAT Mnr,r,fxr,pr

Elcfuronihus Megfigelds Subtilyut
2. Wntnaue*uc

A kam€rdk 6ltal kesdtett es tdroldsra k€r0lt fclvdt€lek visszandzds€re, ment€s k€sdtds€rc
jogosultak kdre:

- ilgyvezet6 igazgat6

-n?f,E'rez$fr

- informatikus (rends zergazda)

- - adatvddelmi felelds

Kiadds: l. v6ltozat

D&um: 2017. december 15.

Az olokhonikus megfigyel6s Szabdlyzat 2. sz. mell6klet

Oldalsz6m: l/l



Sz6nyegtiszrit6 Kft SZABALYZAT MELLEKLf,T

Iektronikus Megligtelds Szabdlyzat

3. satmi melldklete

A 5z6nyegtisztit6 Kft. teriilet6n l6v6 kamenik elhelyez6s6vel kapcsolatos informrf,ci6k

Sorszim: Egyes kamenik elhelyezese Kamenik elhelyezesenek celja: Tertilet, berendez6s, amelyre a kamera
l6t6sziige ininyul:

I

Kiiltdr - Sajdt teruleten
Saj6t teruleten l6v6 iigyf6lparkol6
megfigyel6se

Saj 6t tertleten iigyfdlparkol6

2.

Kiilt6r Sajilt elzirt bels6 parkol6 megfigyel€se

Saj6t elzirt bels6 parkol6

J.

lJzsm
Els6 teherkapu + szem6lybejri.r6+6tvev6
megfigyel6se

Els6 teherkapu + szem6lybej ar6+6tvev<i

A Uzem HAts6 kapu megfigyel6se H6ts6 kapu

5. Uzem El6kezel6 megfigyeldse El<ikezel<i

Kiadris: I . vfltozat

Dritum: 2017. december 15.

Az elektronikus megfigyel6s Szab6lyz t 3 sz.

Oldalszfun: l/l


