
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BIZTONSÁGI KAMERÁKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 

Tisztelt Vendégeink, Beszállítónk és Munkavállalóink! 

Kérjük, olvassák el adatvédelmi tájékoztatónkat, amelynek célja, hogy részletes információkat nyújtsunk 
önöknek a vendéglátó és szórakoztató egységben üzemelő videokamerákhoz kapcsolódó adatkezelésről. 

I. Az adatkezelő és az adatkezelés jellege 

Társaságunk, a Coffree Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király utca 56., Cg.: 
01-09-338260) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Társaságunk”, vagy „Adtakezelő”) a 1068 Budapest, 
Király utca 56. alatt található vendéglátó és szórakoztató egységben („Vendéglátó Egység”) biztonsági 
kamerákat üzemeltet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) meghatározott, továbbá az egyéb ágazati 
szabályokkal összhangban. Az „adatkezelő” státusz azt jelenti, hogy a kamerák elhelyezésének célját és 
működésük módját Társaságunk határozta meg és Társaságunk felel alkalmazásuk jogszerűségéért. 

A kamerák rögzítik a látószögükbe eső területet, ezért előfordulhat, hogy Önről is felvételt készítenek (az 
ön képmását, mozgását, gesztusait rögzítik) és azt a lentiekben meghatározott időtartamon keresztül 
tárolják. Az ilyen módon rögzített, magánszemélyeket ábrázoló felvételek személyes adatok kezelését 
(„adatkezelés”) valósítják meg. 

A Társaságunk a Vendéglátó Egység azon területein üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert, amely a 
III. pontban meghatározott célok elérése érdekében feltétlenül szükséges. Nincsenek kamerák az épület 
olyan részein, ahol az nem elengedhetetlen, vagy az emberi méltóság sérelmével járna. 
 

II. A kezelt adatok köre:  

• az érintett - tehát az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételen látható 
magánszemély - képmása, valamint  

• a kamerafelvételből kikövetkeztethető megszerezhető adatok (pl. az érintett tartózkodási helye és 
időpontja).  

 

III. Az adatkezelés céljai 

Az adatkezelés céljai: 

• a Társaságunk és az Vendéglátó Egységben tartózkodó személyek vagyoni javainak megóvása, 
ennek keretében az esetleges jogsértések észlelése, bizonyítása és a szükséges lépések megtétele; 

• a Vendéglátó Egységben tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme; 

• a vonatkozó munkavédelmi intézkedések betartásának nyomon követése, ezáltal az egészséget nem 
veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet fenntartása, valamint 

• a már megtörtént jogsértések, vagy azok gyanúja esetén a kamerafelvételek felhasználása hatósági 
eljárásban, vagy valamely jogi igény érvényesítése érdekében. 

IV. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelése minden esetben egy úgynevezett jogalap meglétét igényli, amely feltétlenül 
szükséges a jogszerűséghez. 

Jelen esetben a jogalap az alábbi: 



• Társaságunk azon jogos érdeke, hogy a Vendéglátó Egységben a személy-és 
vagyonbiztonságot biztosítani tudja mind munkavállalói, mind vendégei, mind a beszállítói, 
mind az egyéb érintettek vonatkozásában; 

• Társaságunk azon jogos érdeke, hogy Társaságunk vagy más károsult személy általi, illetve 
vele szembeni igényérvényesítés, vagy hatósági eljárás esetén a jogi igényt, alátámasztó, a 
védekezéshez, vagy a hatósági eljáráshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak. 

Az adatkezelés megkezdését megelőzően Társaságunk érdekmérlegelési tesztet végzett. Ennek során 
részletesen megvizsgálta az adatkezeléssel érintett személyek jogait, valamint a kamerák telepítésének 
várható hatásait. 

V. A kezelt adatok megőrzési ideje 

A kamerafelvételeket kizárólag olyan időtartamon keresztül őrizzük meg, ameddig a fenti célok elérése 
érdekében az feltétlenül szükséges, azt követően azokat visszaállíthatatlanul töröljük. 

Társaságunk a felvételek megőrzési idejét az alábbiak szerint határozta meg: 

• a kamerafelvételek tárolásának időtartama a rögzítéstől számított öt munkanap, amennyiben 
azok nem szükségesek valamely jogi igény érvényesítéséhez, vagy hatósági eljárás 
lefolytatásához; 

• amennyiben a kamerafelvételek jogi igény érvényesítése, vagy hatósági eljárás miatt 
felhasználásra kerülnek, akkor a megőrzési idő az adott jogi eljárás jogerős befejezéséig tart; 

• amennyiben valamely, az adatkezeléssel érintett személy tiltakozik az őt ábrázoló felvételek 
megőrzése ellen és mérlegelésünk eredményeképpen azt állapítjuk meg, hogy tiltakozása 
felülírja a felvétel megőrzéséhez fűződő érdekeinket, a felvételt az előző két pontban foglalt 
határidőktől függetlenül töröljük. 

VI. Hozzáférés az adatokhoz 

A kamerafelvételekhez kizárólag Társaságunk, mint adatkezelő fér hozzá.  

Amennyiben olyan hatósági eljárás indul, amelyben a rögzített felvételeknek jelentősége lehet, a hatóság 
(pl. rendőrség) megkeresése alapján részére azokat továbbítjuk. Társaságunk a kamerarendszer 
üzemeltetéséhez külön alvállalkozót nem vesz igénybe. 

A fentieken túl nem tudjuk teljességgel kizárni, hogy a kamerafelvételekhez a részünkre informatikai 
szolgáltatásokat nyújtó partnereink is hozzáférnek pl. karbantartás, vagy rendszer-visszaállítás esetén. Ezen 
hozzáférésnek ugyanakkor hangsúlyozottan nem a felvételek megtekintése, hanem az adott technikai 
művelet (pl. javítás, karbantartás) elvégzése a célja és a napi szintű működés során nincs rá lehetőség, 
kizárólag akkor, ha informatikai rendszereink rendkívüli beavatkozást igényelnek. 

VII. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán, kapcsolat 

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az Önről tárolt felvételekhez 
való hozzáférést, valamint tájékoztatást kérhet az azokkal kapcsolatos adatkezelésről. Jogszabályi feltételek 
fennállása esetén kérelmezheti az Önről tárolt adatok törlését, illetve kérheti azok kezelésének korlátozását. 

A jogszerűség, célhoz kötöttség és az adatminimalizálás elveivel összhangban a Társaságunk minden, a 
kamerával rögzített felvételebe történő betekintésekről jegyzőkönyvet vesz fel, amiben rögzíteni kell 
betekintő személyét, a betekintés időpontját, célját és a betekintésre okot adó eseményt és a további 
felhasználás megjelölését. 



Tekintettel arra, hogy a kamerafelvételeket jogos érdek alapján kezeljük, kifejezetten is felhívjuk 
figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet a lenti elérhetőségeink útján gyakorolhat. Ebben az esetben az 
Önről készült felvételeket, rögzített egyéb adatokat haladéktalanul törölni fogjuk, kivéve, ha azok jogi 
igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek lehetnek. Ennek megítélése érdekében minden egyes 
beérkezett kérelem kapcsán eseti mérlegelést végzünk. 

Személyes adatai kapcsán automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával (Cím: 1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11.  ; Telefon: + 36 1 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve keresetet 
nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken 
(http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Ugyanakkor kérjük, mielőtt a hatósághoz vagy bírósághoz fordulna, jelezze Társaságunk felé 
aggályait és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat megnyugtató módon rendezzük! 

Amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, Társaságunkhoz az alábbi 
elérhetőségeken fordulhat:  

ügyvezető: Hegyi Balázs 

email: anytimebp@gmail.com 

telefon: + 06 30 690 7970 

cím: 1068 Budapest, Király utca 56. 

Kérdéseire, panaszára, kérelmére minden esetben a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az 
Általános Adatvédelmi Rendeletben előírt egy hónapon belül válaszolunk. 


