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Adatkezelési tájékoztató 

 
a Duna-Dráva Cement Kft. beton-és kavics telephelyein alkalmazott kamerás 

megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről szóló 
szabályzathoz 

  
 

Bevezetés 
 

A Duna-Dráva Cement Kft. a telephelyeit (ingatlanait, az azon található épületeket, gépeket, 
berendezéseket, a telephelyek parkolóit, az udvart) kizárólagosan (vagy kivételes esetben más 
gazdasági társaság bérlővel közösen) használja. Ezen területek a kamerás megfigyelésre vonatkozó 
jogszabályok szerint magánterületnek minősülnek, amelyet a vonatkozó szabályok betartásával a 
Társaság kamerákkal figyel meg. A kamerák megfigyelhetik a telephely egészét, a bejáratokat, az 
épületeket, az irodaházat, a depónia területet, a gépeket, a berendezéseket, különösen de nem 
kizárólag a silókat, a szállítószalagot, a mixer mosót, a mixer töltő-ürítő tölcsért, a keverőt, a 
töltésre érkező gépjárműveket, a töltőcsonkokat, a hídmérleget, a szalagmérleget, az adalékanyag 
/ adalékszer tárolókat, a keverő konténereket.  
 
A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – általános 
adatvédelmi rendelet (röviden GDPR) – általános szabályai mellett elsődlegesen a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 28.§ (2) bekezdését, 30 – 31.§-át, és emellett az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit 
is alkalmazni kell. 
 

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője 
 
A kamerákat a Társaság üzemelteti, egyes esetekben - külön jogviszony keretében - távfelügyeletet 
biztosító cég szolgáltatását is igénybe veszi. 
 

A kezelt adatok köre 
 

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és 
ezzel együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem 
rögzít. 
 

A kamerák telepítési helye 
 

A telephelyeken található egyes kamerák pontos telepítési helyét és látószögét tartalmazó táblázat 
az adatvédelmi felelősnél, vagy az ő engedélyével az üzletág igazgatónál, területi vezetőnél vagy 
üzemvezetőnél megfelelő jogalap birtokában megtekinthető.  
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Ennek oka, hogy mennyiben a kamerák pontos elhelyezkedése és látószöge bárki számára ismertté 
válhatna, úgy az veszélyeztetné a Társaság gazdasági érdekét és vagyonbiztonságát. 
 
Az egyes kamerákra vonatkozó részletes táblázat az alábbi oszlopokat tartalmazza a fejlécben, és 
az alábbi, szerkeszett formában érhető el teljes terjedelmében, olvasható formában, megfelelő 
jogalap birtokában az adatvédelmi felelősnél: 
 
 
 
 
 

Pontos 
helyszín 

Kamera 
elhelyezkedése 

Kamera db 
száma 

Telepítés célja Kamera iránya/ 
látószöge 

Kamera kép 
mentésének 

helye / Megőrzés 
ideje / 

Megtekintésre 
jogosult 
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A felvétel készítésének célja 

 
A kamerás megfigyelőrendszert a Társaság 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 
a Társaság rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz. 
 

A felvétel készítésének jogalapja 
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartással, jelen tájékoztatás ismeretében adott 
hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 
Az Szvtv. alapján ráutaló magatartásnak minősül az, ha a kamerás megfigyelésre vonatkozó 
adatkezelési tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt területre belép. 
Abban az esetben, ha az Ön megjelenése szerződés teljesítéséhez szükséges, úgy a GDPR 6. cikk 
(1) b) pontja alapján a jogalap a szerződés teljesítése.  
Abban az esetben, ha önnek jogszabályi kötelezettsége a Társaság telephelyén való megjelenés, 
illetőleg személyes érdeke, hogy oda belépjen, úgy az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos 
érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). 
 
E mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési teszt) a Társaság dokumentálta és az összes 
körülményt számba véve megállapította, hogy az Ön és az telephelyen tartózkodó további 
személyek biztonsága, a telephely rendjének megőrzése és a vagyonbiztonság érdekében – 
figyelemmel a felvételek rövid tárolási idejére, a gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett 
joggyakorlását biztosító garanciális szabályokra is –, a kamerás megfigyelőrendszer 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 
 
A Társaság a felvételeket (és az arról készített biztonsági mentést) a rögzítéstől számított 
maximum 30 munkanapig tárolja (egyes esetekben nem rögzíti a felvételeket, vagy ennél 
rövidebb ideig tárolja) és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket meghatározott 
célból felhasználja. A Társaság a felvételeket a telephelyen, fióktelepén vagy a székhelyén található 
digitális videórögzítő készülékben vagy egyéb erre használt számítástechnikai eszközön, 
merevlemezen, valamint a biztonsági mentésre használt merevlemezen tárolja, amelyeket a 
Társaság saját helyiségében helyez el. 
 

A felvételekhez hozzáférő személyek 
 
A felvételhez fő szabály szerint a telephely régióvezetője és / vagy üzemvezetője fér hozzá.  
Az egyes kamerákhoz dedikált hozzáférési jogosultságokat az adatvédelmi felelősnél megtalálható 
részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.  
Egyes esetekben a munkamenet folytonosságának biztosítása érdekében a termelési operátorok is 
jogosultak kamerafelvétel megtekintésére (pl. az anyagfelhordó puttony útjának figyelése, a 
keverőtér, keverőajtó megfigyelése, a soradagoló és szállítószalag megfigyelése, a soradagoló 
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silóinak megtekintése…stb.)  A hozzáférést a Társaság informatikai szervezeti egysége (IT osztály) 
biztosítja. Amennyiben a kamerafelvétel megtekintését külsős személy (látogató, vevő, vagy a 
telephelyen munkát végző vállalkozó) kéri, azt írásban rögzíteni kell. A digitálisan rögzített 
felvételekhez külső (nem a Társaság által üzemletetett) hálózatról nem lehet hozzáférni.  
 

 
 

A felvételek felhasználása 
 
A felvételeket az alábbi esetekben használja fel a Társaság: 
 

 minősített, illetőleg 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 képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának 

biztosítása érdekében. 
 

Adatbiztonsági intézkedések 
 

A személyes adatok tárolására kizárólag a Társaság adatkezelésében lévő tárhelyek 
alkalmazhatóak, azonban lehetőség van adatfeldolgozó alkalmazására. A Társaság informatikai, 
technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat védje 
a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, idő előtti megsemmisülése 
ellen. Az adatokhoz való hozzáférés jelszóval védett, a betekintésről, esetleges továbbításról 
feljegyzést kell készíteni. A Társaság gondoskodik az adatvédelmi incidensek nyilvántartásáról, és 
annak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül történő bejelentéséről a NAIH részére. 
 

Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai 
 

1. Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog 
 

Tekintettel arra, hogy a felvételek: 
 egy része automatikusan törlődik, azaz nem tárolódik,  
 egy része 3 nap után törlésre kerül,  
 egy másik része 8 nap után kerül automatikusan törlésre,  
 van olyan eset, amikor 14 vagy 22 nap után kerülnek törlésre a felvételek, 
 de legkésőbb 30 nap után a felvételek automatikusan törlődnek, 

Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást kérhet 
arról, hogy meddig tárolt a kamera felvétel, és ha a kérelem időpontjában még elérhető a felvétel, 
akkor mi látható a felvételen Önnel összefüggésben.  
 
A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben 
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befolyásolja.  
Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél 
megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi 
felelős tájékoztatást ad.  
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 címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon). 

 
Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely 
jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. 
 
 

2. Az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 
 
Tekintettel arra, hogy a felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, Ön a 
képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül kérheti a felvételek zárolását.  
A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben 
befolyásolja.  
Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél 
megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi 
felelős tájékoztatást ad.  
A kérelmében meg kell jelölnie, hogy 
 

 mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, 
illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri, 

 milyen okból kéri a felvétel zárolását. 
 
Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely 
jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. 
 
Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, hiszen 
a Társaság a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki. 
 

3. Betekintéshez való jog 
 

Tekintettel arra, hogy a felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, Ön a 
képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül kérheti, hogy az Önről készült 
felvételekbe betekinthessen.  
A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben 
befolyásolja.  
Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél 
megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi 
felelős tájékoztatást ad.  
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Kérelmében meg kell jelölnie, hogy 
 

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

 melyik napon kíván betekinteni. 
 
Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely 
jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. 
 
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 lévő (8-16 óra) időpontot jelölhet 
meg. A betekintésre a telephelyen van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a kérelme 
beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a felvételt töröljük. 
 

4. Tiltakozáshoz való jog 
 
Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés ellen írásban a társaság adatvédelmi 
felelőséhez címzett levélben (Duna-Dráva Cement Kft. adatvédelmi felelős részére, 2600 Vác, 
Kőhídpart dűlő 2.) vagy elektronikus levélben (jog@duna-drava.hu) tiltakozni, amennyiben az 
adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, és az az álláspontja, hogy az Ön személyes 
adataihoz fűződő joga a Társaság érdekénél fontosabb. A kérelem előterjesztését 
formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az 
adatvédelmi felelősnél. A tiltakozásra 30 napon belül válaszolunk. 
 

5. Törléshez való jog 
 
A felvételek legkésőbb 30 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. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és 
elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. A törlési kérelemre 30 napon belül 
válaszolunk. 
 
 

6. Helyesbítéshez való jog 
 
Mozgókép-felvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való 
jogának gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatóak. Az Ön helyesbítéshez való joga 
kizárólag az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatai kezelésével 
összefüggésben merülhet fel. Ezzel összefüggő kérelmére 30 napon belül válaszolunk. 
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Jogérvényesítési lehetőségei 
 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, közvetlenül a Társasággal is felveheti a 
kapcsolatot, vagy bíróságnál polgári pert kezdeményezhet a Társaság, 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 (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest 
Pf.: 9., Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410, email: 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 a Társaság az 
adatkezelésre. 
 

 
 
 

 


