
         4. sz. melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 

KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő – e táblával jelzett helyiségben az üzleti titok védelme és 

vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen képi megfigyelést tesz 

lehetővé. 

 

Adatkezelő és a kamerás rendszer üzemeltetőjének megnevezése 

 

Cégneve: Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság 

Főtevékenysége: 4673 ’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Mátyás király u. 19. 

Fióktelepe: HU-2120 Dunakeszi, 7990. hrsz. 

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-089247 

Adószám: 12726907-2-13 

Képviselő: Sivák Katalin ügyvezető, Schnaider Péter ügyvezető 

Telefonszám: 06-27540-190 

E-mail cím: schnaider@polikarbonat.hu 

Társaság online elérhetősége:  https://www.polymetall.hu 

 

1. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő / munkáltató  jogos érdekeinek érvényesítése.  

2. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, 

látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló 

magatartással magadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy 

a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a területre bemegy.  

3. Tárolás ideje: 14 naptári nap. 

4. Megtekintésére jogosultak: Társaság kijelölt munkavállalói, törvényben erre feljogosítottakon kívül a 

jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője 

és helyettese. 

5. Adatbiztonsági intézkedések:  

a) a képfelvételek megtekintésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt 

azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.  

b) A megfigyelés kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések kezdeményezése céljából végezhető. 

c) Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől 

intézkedni kell. 

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi 

méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi 

szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók 

munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. 

6. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről 

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság honlapján, 

illetve a székhelyén. Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció 

és az érintett joggyakorlásának  elősegítéséhez. A felügyeleti hatóságnál panaszt tehet. Joga van  adatkezelővel 

vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.  

A felügyeleti hatóság elérhetősége: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL: http://naih.hu 

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 

jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket 

az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 

nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 


