
1. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató 

a Fővárosi ítélőtáblán üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelő 
rendszerről

A Fővárosi ítélőtábla elhelyezését biztosító épületben kihelyezett kamerák üzemeltetői

A Fővárosi ítélőtábla (a továbbiakban: ítélőtábla) igazságszolgáltatási tevékenységét a 1027 
Budapest, Fekete Sas utca 3. szám (a továbbiakban: Fekete Sas utcai épület) alatt végzi.

Az ítélőtábla Fekete Sas utcai épületében az ítélőtábla kamerái mellett az épület 
üzemeltetőjének kamerái is működnek. Az épület üzemeltetője által működtetett kamerák 
képet és hangot egyaránt rögzítenek, és egyidejű megfigyelésre is alkalmasak. A kamerák 
pontos helyéről, a felvételhez kapcsolódó adatkezelésről és az érintettek jogairól az épület 
üzemeltetőjének Adatkezelési Tájékoztatója ad felvilágosítást, melyet a jelen tájékoztató A) 
jelű mellékleteként is közzéteszünk.

E kamerák felvételeivel kapcsolatos jogainak érvényesítésére az épület üzemeltetőjének 
Adatkezelési Tájékoztatójában megadott elérhetőségeken keresztül van lehetősége.

Az ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumának elhelyezésére szolgáló, 1027 Budapest, Tölgyfa 
utca 1-3. szám alatti épületben kihelyezett kamerák adatkezelője a Fővárosi Törvényszék. A 
Fővárosi Törvényszék vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 
https://fovarositoivenvszek.birosag.hu/20190122/adatvedelem

r

Az ítélőtábla által üzemeltetett kamerák

Az ítélőtábla adatkezelési szabályai kizárólag az ítélőtábla által üzemeltetett, a 
következő táblázatban pontosan meghatározott kamerákra, illetve az általuk készített 
felvételekre alkalmazhatók.

Az ítélőtábla által kamerával megfigyelt területek a kamerás megfigyelésre vonatkozó
% r

jogszabályok szerint magánterületnek minősülnek. E területeket az ítélőtábla a vonatkozó 
szabályok betartásával figyeli meg.

A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. 
április 27.), Általános adatvédelmi rendelet, (röviden GDPR) általános szabályai mellett 
elsődlegesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

https://fovarositoivenvszek.birosag.hu/20190122/adatvedelem


Az ítélőtábla által üzemeltetett kamerák telepítési helye

Kamera
sorszáma
(rögzített/

mozgatható)
Pontos helyszín Látószög iránya Megfigyelés

célja Jogalapja

1.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
1-es tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 1-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

2.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
2-es tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 2-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

3.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
3-as tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 3-as 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

4.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
4-es tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 4-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

5.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
5-ös tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 5-ös 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

6.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
6-os tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 6-os 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

7.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
7-es tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 7-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

8.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszint 
8-as tárgyaló mennyezetén.

Földszint polgári 8-as 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

9.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. 1. emelet 
1-es tárgy ló mennyezetén.

1. emelet büntető 1-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke
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10.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 
2-es tárgyló mennyezetén.

1. emelet büntető 2-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

11.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. 1. emelet 
3-as tárgyló mennyezetén.

1. emelet büntető 3-as 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

12.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 
4-es tárgyló mennyezetén.

1. emelet büntető 4-es 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

13.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. 1. emelet 
5-ös tárgyló mennyezetén.

1. emelet munkaügyi 5-ös 
tárgyaló

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

14.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

folyosó mennyezetén.

Földszint ügyfélváró 
folyosó a 2-es, 5-ös polgári 

tárgyaló mellett

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

15.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

folyosó mennyezetén.

Földszint 1-es, 2-es, 3-as, 4- 
es, 5-ös polgári tárgyaló 

előtere

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

16.
(Rögzített)

1027 Budapest,
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

folyosó mennyezetén.

Földszint 4-es és 5-ös 
polgári tárgyaló és 

gépkocsivezető pihenő 
előtere

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

17.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3L. 
Földszinti folyosó 

mennyezetén.

Földszint 7-es, 8-as polgári 
tárgyaló előtere és a polgári 

kezelőiroda ajtaja

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

18.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

folyosó mennyezetén.

Földszint polgári tájékoztató 
iroda, pénztár/TÜK ajtó 

előtti tér

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos 
érdeke/jogszabály 
[90/2010.(111.26.) 

Korm. rendelet 30. §]

20.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

folyosó mennyezetén.

Földszint A 1 épület 
főbájárata

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke
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21.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

folyosó mennyezetén.

Földszint A1 bejáratnál 
üzemelő ajtók, 

csomagvizsgáló, átvizsgáló 
kapu

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

22.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Földszinti 

ügyfélszolgálati helyiség 
mennyezetén.

Földszint polgári 
ügyfélszolgálati helyiség

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

23.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

tájékoztató ügyféltér 
mennyezetén.

1. emelet büntető 
tájékoztató ügyféltere

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

24.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emelet büntető 1-es 
tárgyaló előtere, bal oldali 

ajtó

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

25.
(Rögzített).

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emelet büntető 1-es 
tárgyaló előtere, jobb oldali 
ajtó + Polgári Kezelőiroda 

előtér

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

26.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emelet büntető 2-es és 3- 
es tárgyaló előtti folyosó

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

Ráutaló magatartás/ 
bíróság jogos érdeke

27.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emelet 3-as büntető 
tárgyaló előtti folyosó, A2 

lépcsőház ajtó felé néz

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

28.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emeleti folyosó 3-as 
tárgyaló oldalsó bejáratától 
azA2 és A1 lépcsőházhoz 

vezető része

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

29.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emeleti 3-as, 4-es, 5-ös 
tárgyalók, a raktár és a 

rabmegőrző előtere

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

30.
(Rögzített)

pontos helyét piktogram 
jelzi rabkísérési útvonal

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

4



31.
(Rögzített)

pontos helyét piktogram 
jelzi rabkísérési útvonal

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

32.
(Rögzített)

pontos helyét piktogram 
jelzi rabkísérési útvonal

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

33.
(Rögzített)

pontos helyét piktogram 
jelzi rabkísérési útvonal

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

34.
(Rögzített)

pontos helyét piktogram 
jelzi rabkísérési útvonal

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

35.
(Rögzített)

pontos helyét piktogram 
jelzi rabkísérési útvonal

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

36.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Pénztár 

ügyféltér mennyezetén.
Földszint pénztár ügyféltere

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

37.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. Pénztár 

belső tér mennyezetén.
Földszint pénztár belső tere

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

38.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. -2. szinti 

parkoló mennyezetén.

-2 emeleti parkoló, melyen a 
parkoló egy része és a 
lépcsőházi bejárati ajtó 

látszik

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

39.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.-2. szint 

lift előtér mennyezetén.

A2 lépcsőház -2. emeleti lift 
előtér

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke
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40.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. -1. szinti 

parkoló mennyezetén.

-1 emelet garázs, lépcsőházi 
bejárati ajtó és a parkoló 

egy része látható

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

41.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3.1. emelet 

folyosó mennyezetén.

1. emelet munkaügyi irodák 
felől a bejárati ajtó

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

42.
(Rögzített)

1027 Budapest, 
Fekete Sas utca 3. 1. emelet 

folyosó mennyezetén.

A és B épületet elválasztó 
mágneskártyás ajtó a B 

épület felől

Megelőzhető és 
bizonyítható 

legyen a jogsértő 
cselekmények 

elkövetése

bíróság jogos érdeke

Az ítélőtábla kameráit az ítélőtábla (Budapest, Fekete Sas utca 3. szám; képviseli dr. Ribai 
Csilla elnök; e-mail: elnokiirodal@birosag.hu; telefon: 06-1-336-5700) igazságügyi 
alkalmazottak és az ítélőtábla Fekete Sas utca 3. szám alatti épületének őrzés-védelmét ellátó 
biztonsági szolgálat biztonsági őrei (a továbbiakban: biztonsági őrök) közreműködésével 
üzemelteti.

E kamerák felvételeivel kapcsolatos jogai érvényesítésére a Fővárosi ítélőtáblához (1027 
Budapest Fekete Sas utca 3., e-mail: elnokiirodal@,birosag.hu küldött nyilatkozattal vagy az 
igényérvényesítést segítő, a tájékoztató 2. számú mellékleteként csatolt formanyomtatvány 
benyújtásával van lehetősége.

A kezelt adatok köre

A kamerás megfigyelőrendszer a kamera által megfigyelt területre belépő személy képmását 
és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerák közvetlen megfigyelésre is 
szolgálnak.

A felvétel készítésének célja

A kamerás megfigyelőrendszert az ítélőtábla az adatvédelem, a vagyonvédelem, a személyi 
biztonság megteremtése, valamint a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények 
megelőzése és bizonyítása érdekében azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok 
alapján a fenti cél eléréséhez ez az ítélőtábla rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköze.

A felvétel készítésének jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a bíróság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A bíróság jogos érdekét érdekmérlegelési teszt támasztja alá, melynek elkészítése során az 
ítélőtábla dokumentáltan és az összes körülményt számba véve megállapította, hogy az ön és 
az épületben tartózkodó további személyek biztonsága, az épület rendjének megőrzése és a 
vagyon- és adatvagyon biztonság érdekében, -  figyelemmel a felvételek rövid tárolási idejére,

6

mailto:elnokiirodal@birosag.hu


a gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett joggyakorlását biztosító garanciális 
szabályokra is -  a kamerás megfigyelő rendszer működtetése jogszerű. A mérlegelés 
eredménye alapján összességében az adatkezeléssel elérhető előny meghaladja a 
felvételkészítéssel és tárolással önnek okozott hátrányt, és nem okoz jelentős érdeksérelmet.

A felvételek tárolásának időtartama és helye

Az érdekmérlegelési teszt alapján meghatározottaknak megfelelően az ítélőtábla a felvételeket 
(és az arról készített biztonsági mentést) a rögzítéstől számított 15 napig tárolja és azt 
követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket a lentebb olvasható meghatározott 
célból felhasználja. Az ítélőtábla a felvételeket saját helyiségében digitális videórögzítő 
készülékben vagy egyéb erre használt számítástechnikai eszközön, valamint a biztonsági 
mentésre használt merevlemezen helyezi el.

A felvételekhez hozzáférő személyek

A felvételhez az ítélőtábla elnöke, elnökhelyettese vagy az ítélőtábla elnöke által kijelölt 
igazgatási feladattal megbízott bíró vagy igazságügyi alkalmazott vagy biztonsági őr fér hozzá 
a feladataik ellátása érdekében. A hozzáférést az ítélőtábla informatikai szervezeti egysége 
biztosítja. A megtekintéseket és az azt végző személyt, az adatok megismerésének okát és 
idejét, az esetleges adattovábbítást az ítélőtábla nyilvántartásban rögzíti. A digitálisan 
rögzített felvételekhez külső hálózatról nem lehet hozzáférni. A kamerák által közvetített 
élőképet a biztonsági őrök folyamatosan figyelemmel kísérik, illetve jogsértés gyanúja esetén 
a képfelvételt visszanézhetik.

A felvételek felhasználása

A felvételeket az alábbi esetekben használja fel az ítélőtábla:
- személyes és különleges adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés 

előkészítéséhez,
- a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,
- fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása 

érdekében,
- az érintett és akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti jogai gyakorlásának 

biztosítása érdekében.

Adatbiztonsági intézkedések

Az ítélőtábla a személyes adatok tárolásához vagy feldolgozásához más szolgáltatót, 
adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az ítélőtábla informatikai, technikai és személyi 
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan 
hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatás, idő előtti megsemmisülés ellen. Az 
adatokhoz való hozzáférést a program naplózza, a betekintésről, esetleges továbbításról 
feljegyzés is készül. Az esetleges adatvédelmi incidenseket az ítélőtábla nyilvántartja, és a
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tudomásszerzéstől számított 24 órán belül az Országos Bírósági Hivatal (OBH) adatvédelmi 
tisztviselőjének bejelenti. Az OBH adatvédelmi tisztviselője az adatvédelmi incidenst 72 órán 
belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai 

Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog

Tekintettel arra, hogy a felvételek 15 nap után automatikusan törlődnek, Ön a felvétel 
keletkezésének időpontjától számított 10 napon belül írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy 
mi látható a felvételen Önnel összefüggésben. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által 
készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,

miről ismerhetjük fel Önt, - milyen módon és hova kéri a tájékoztatást 
(elektronikus levélben, postai úton, faxon).

Kérelmére az ítélőtábla legfeljebb 25 napon belül válaszol. A kérelem előterjesztését 
formanyomtatvány segíti, mely a kezelőirodákon elérhető, az ítélőtábla honlapjáról letölthető.

A fentieken túl jogosult még tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, a kezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, 
a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett 
intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az 
érintetti jogokról, joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról.

Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Tekintettel arra, hogy a felvételek 15 nap után automatikusan törlődnek, Ön a felvétel 
keletkezésének időpontjától számított 10 napon belül kérheti a felvételek zárolását. A 
kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órakor) illetve milyen idő-intervallumon belül készült a 
felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri,

- milyen okból kéri a felvétel zárolását.

Kérelmére az ítélőtábla legfeljebb 25 napon belül válaszol. A kérelem előterjesztését 
formanyomtatvány segíti, mely a kezelőirodákon elérhető, az ítélőtábla honlapjáról letölthető.

Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, 
hiszen az ítélőtábla a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki.



Tekintettel arra, hogy a felvételek 15 nap után automatikusan törlődnek Ön a felvétel 
keletkezésének időpontjától számított 10 napon belül kérheti, hogy az Önről készült 
felvételekbe betekinthessen. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített 
felvételbe kíván betekinteni,

- melyik napon kíván betekinteni.

r

Kérelmére az ítélőtábla legfeljebb 25 napon belül válaszok A kérelem előterjesztését
r

formanyomtatvány segíti, mely a kezelőirodákon elérhető, az ítélőtábla honlapjáról letölthető.

A felvételről másolatot csak abban az esetben tudunk biztosítani fenti feltétel teljesülése 
esetén, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.

Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben időpontot jelölhet meg. A
r

betekintésre az ítélőtábla székhelyén van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a 
kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a 
felvételt töröljük.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés ellen írásban az ítélőtábla 
elnökéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben tiltakozni, amennyiben az adatkezelés 
jogalapja az ítélőtábla jogos érdeke és az az álláspontja, hogy az Ön személyes adataihoz 
fűződő joga az ítélőtábla érdekénél fontosabb.

r

Tiltakozására az ítélőtábla legfeljebb 15 napon belül válaszol. A kérelem előterjesztését 
formanyomtatvány segíti, mely a kezelőirodákon elérhető, az ítélőtábla honlapjáról letölthető.

Törléshez való jog

A felvételek 15 nap után automatikusan törlődnek, így ezen időtartam elteltével az Önről 
készült felvételt (személyes adatot) nem kezeljük. Amennyiben valamely technikai probléma 
okán az ismertetett adatkezelési időtartam elteltével is kezelnénk a személyes adatát, kérheti 
annak törlését.

Kérelmére az ítélőtábla legfeljebb 25 napon belül válaszol. A kérelem előterjesztését 
formanyomtatvány segíti, mely a kezelőirodákon elérhető, az ítélőtábla honlapjáról letölthető.

Betekintéshez való jog
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Mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való 
jogának gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatóak. Az Ön helyesbítéshez való joga 
kizárólag az érintettként történő joggyakorlása során megadott személyes adatai kezelésével 
összefüggésben merülhet fel.

Kérelmére az ítélőtábla legfeljebb 25 napon belül válaszol. A kérelem előterjesztését 
formanyomtatvány segíti, mely a kezelőirodákon elérhető, az ítélőtábla honlapjáról letölthető.

Jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az ítélőtábla adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, vagy 
megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet az ítélőtábla mint alperes 
ellen az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint.

A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §~a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,; Telefon: 
+3613911400; Fax: +3613911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni.

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait az Ön hozzájárulása 
alapján a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljük. 
Amennyiben nem adott hozzájárulást az adatkezeléshez, úgy saját jogos érdeke alapján 
jogosult az ítélőtábla az adatkezelésre.

Helyesbítéshez való jog
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Adatkezelési tájékoztató 
a kamerával megfigyelt területre belépő személyek részére

Tisztelt Látogatóink!

Felhívjuk figyelmét, hogy az Infmity Resolution (Margit) Kft. a telephelyén a hatályos hazai 
és uniós adatvédelmi elvek és szabályok mellett biztonsági- és vagyonvédelmi céllal 
elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) üzemeltet. Az elektronikus 
biztonságtechnikai rendszer személyes adatokat, képfelvételeket rögzít és tárol.

Az Adatkezelő neve és fő adatai:

Infmity Resolution (Margit) Kft.
Székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
Adószám: 26548267-2-42
E-mail cím: margitpalace@smartfm.hu

Adatfeldolgozó:
ATS Biztonságtechnika Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Adószám: 24817790-2-13
Képviseli: Bori Krisztián
E-mail cím: bori.krisztian@atsgroup.hu

Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az 
elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az épületbe jogosultság nélkül 
belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul benntartózkodók 
tevékenységének dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Infmity Resolution 
(Margit) Kft. jogos érdeke.

Kezelt adatok köre: területre belépő személyeknek a kamerák által rögzített képfelvételeken 
látszódó képmása és egyéb a kameraképpel megszerezhető adatai.

Az adatkezelés időtartam a: az épületben elhelyezett kamerák esetében a felvételek 
felhasználásának hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre 
kerülnek.

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz hozzáférő személyek:

A kamerák aktuális képének hang nélkül történő megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) 
jogosultak: a Társaság által megbízott munkavállaló.

A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak 
megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az 
adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A) jelű melléklet
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A Társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen- megfigyelést lehetővé 
tevő és tárolt felvételeibe egyaránt kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések 
megelőzése, bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra 
jogosultsággal rendelkező személyek.

A kamerák felvételéhez hozzáféréssel rendelkező, és a felvételek megtekintésére, illetve 
kimentésére jogosult személy: a Társaság részéről megbízott Adatfeldolgozó.

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: az érintett helyszínen, elzárt helyen.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Infínity Resolution (Margit) Kft. kijelenti, hogy megfelelő technikai és szervezeti 
biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken 
szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. Az Infínity Resolution (Margit) Kft. gondoskodott arról, hogy az adatfeldolgozással 
megbízott felelős személyek megkapják a megfelelő tájékoztatást az adatvédelmi 
követelményekről.

Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai

Tájékoztatáshoz, betekintéshez, hozzáféréshez való jog

Mivel az Adatkezelő által rögzített kamerafelvételek 3 nap után automatikusan törlődnek, Ön 
a felvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül írásbeli tájékoztatást kérhet 
arról, hogy mi láthat a felvételen Önnel összefüggésben.

A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített 
felvételen látható cselekmények leírását kéri,

- miről ismerhetjük fel Önt
- milyen módon és hova kéri a tájékoztatást (elektronikus levélben, postai úton).

A fentieken túl jogosult még tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, a kezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, 
a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett 
intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az 
érintetti jogokról, joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról.

Az adatkezelés zárolásához, korlátozásához való jog

Mivel az Adatkezelő által rögzített kamerafelvételek 3 nap után automatikusan törlődnek, Ön 
a felvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti a felvételek zárolását.

A kérelmében meg kell jelölnie, hogy



- milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített 
felvételen látható cselekmények leírását kéri,

- milyen okból kéri a felvétel zárolását.

Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, 
hiszen az Adatkezelő a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki.

Betekintéshez való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által rögzített kamerafelvételek 3 nap után automatikusan 
törlődnek, Ön a felvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy az 
Önről készült felvételekbe betekinthessen.

A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített 
felvételbe kíván betekinteni.

A betekintésre a Társaság helyszínén van lehetőség.

A helyesbítéshez való jog

Mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való 
jogának gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatóak. Az Ön helyesbítéshez való joga 
kizárólag az érintettként történő joggyakorlása során megadott személyes adatai kezelésével 
összefüggésben merülhet fel.

Törléshez való jog („ az elfeledtetéshez való jog  ”)

A z  érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő a kérést megvizsgálja és az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és-nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A felvételek 3 nap után automatikusan törlődnek, így ezen időtartam elteltével az Önről 
készült felvételt (személyes adatot) az Adatkezelő nem kezel. Amennyiben valamely 
technikai probléma okán az ismertetett adatkezelési időtartam elteltével is kezelnénk a 
személyes adatát, kérheti annak törlését.



Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tartalmazó felvételt 
megkapja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni:

Az adathordozhatósághoz való jog

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1/391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
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Tétel
Kamera
elhelyezkedése

Kamera elhelyezkedéséhez 
kapcsolódó cél

Kamera látószöge (megfigyelt 
terület, tárgy)

Közvetlen vagy rögzített 
megfigyelés

Felvételek tárolásának helye 
és időtartama

1 A2 ép. Belső tér Az objektum megfigyelése Földszinti liftelőtér Rögzített megfigyelés Rögzítéstől számított 3 nap
2 A2 ép. Belső tér Az objektum megfigyelése Első emeleti liftelőtér Rögzített megfigyelés Rögzítéstől számított 3 nap
3 A2 ép. Belső tér Az objektum megfigyelése Második emeleti liftelőtér Rögzített megfigyelés Rögzítéstől számított 3 nap
4 A2 ép. Belső tér Az objektum megfigyelése Harmadik emeleti liftelőtér Rögzített megfigyelés Rögzítéstől számított 3 nap
5 A2 ép. Belső tér Az objektum megfigyelése Negyedik emeleti liftelőtér Rögzített megfigyelés Rögzítéstől számított 3 nap
6 A2 ép. Belső tér Az objektum megfigyelése Ötödik emeleti gépház előtér Rögzített megfigyelés Rögzítéstől számított 3 nap



Tétel
Kamera

elhelyezkedése
Kamera elhelyezkedéséhez 

kapcsolódó cél
Kamera látószöge (megfigyelt terület, 

tárgy)
Közvetlen vagy 

rögzített megfigyelés
Felvételek tárolásának helye és 

időtartama

1 Henger utca 2. Az objektum megfigyelése Garázs behajtó, utcafront
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

2
Fekete Sas utca 3/a 

objektum külső 
falán

Az objektum megfigyelése Tölgyfa utca felé épület ablak Rögzített megfigyelés + 
0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

3 Henger utca 2. Az objektum megfigyelése B épület udvar
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

4
Fekete Sas utca 

A l-
A2 épület sarok

Az objektum megfigyelése A épület élőkért Rögzített megfigyelés + 
0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

5
Fekete Sas utca, 

Árkád bejárat Az objektum megfigyelése Árkád, Fekete Sas utcai bejárat
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

6
Garázs -1, Autó 

kihajtó Az objektum megfigyelése Autó kihajtó
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

7 Tölgyfa utca Árkád 
bejárat - C ép. Az objektum megfigyelése Étterem - konyha ablak Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

8 Henger u. .2, C ép. Az objektum megfigyelése Recepció felőli udvar
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

9 Henger utca 2. Az objektum megfigyelése Garázs lejáró, felső szakasz
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

10
Garázs -1, Autó 

behajtó Az objektum megfigyelése Garázs kapu, garázsba érkező autók
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

11 Henger utca 2. Az objektum megfigyelése Autó kihajtó, felső szakasz
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap



12 Henger utca 2. Az objektum megfigyelése MMC udvar
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

13 A2 recepció Az objektum megfigyelése Recepción történő mozgás
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

14 B recepció Az objektum megfigyelése Recepción történő mozgás
Rögzített megfigyelés + 

0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

15
Tölgyfa utca, 
Árkád belső Az objektum megfigyelése A Tölgyfa utcai bejárat Árkád felé

Rögzített megfigyelés + 
0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap

16
Tölgyfa utca, 
Árkád belső Az objektum megfigyelése Fekete Sas utca felé, Árkád

Rögzített megfigyelés + 
0-24 órás őrség Rögzítéstől számított 3 nap


