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Adatkezelési tájékoztató 
Kamerarendszerre vonatkozóan 

 
A SWISS MEDICAL SERVICES Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
adatkezelő (a továbbiakban: „adatkezelő”) a székhelyén, valamint egyes telephelyein 
zártláncú kamerás megfigyelőrendszer működik. Az egyes kamerák látószögére és a 
felvétel irányára vonatkozó ábra jelen Adatkezelési tájékoztató 2. sz. mellékletében 
megtekinthető. 
 
Az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztatót adatkezelő székhelyén a recepción, 
valamint adatkezelő weboldalán, azaz a https://www.swissclinic.hu/ webcímen 
korlátozás nélkül elérhetik. Adatkezelő a kamerával felügyelt területen az érintettek 
számára egyértelmű jelzést ad (piktogramok) az adatkezelés tényéről. 
 
1. Az adatkezelés jogalapja 

1.1. Az adatkezelés jogalapja jogos érdeken alapuló adatkezelés: szavatolja a 
vagyonvédelmet; a 2005. évi CXXXIII. tv. 31.§ (1) bekezdésével összhangban a 
jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények 
megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai 
eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs 
önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. 

 
2. Az érintettek és a kezelt adatok köre 

2.1. Az adatkezelés érintettjei az adatkezelő 3.1 pont szerinti székhelyére és telephelyeire 
belépő természetes személyek, munkavállalók és látogatók/vendégek egyaránt. 

2.2. Az adatkezelés során az érintettek digitális képmása képezi a kezelt adatok körét. 
 

3. Felvétel készítésének, tárolásának helye és időtartama 
3.1. Az alábbi székhelyen és telephelyeken került telepítésre kamerás megfigyelőrendszer, 

jelen Adatkezelési tájékoztató 2. mellékletében részletezett módon: 
3.1.1. 1123, Budapest, Táltos utca 15/b.; 
3.1.2. 1123, Budapest, Győri út 20.; 
3.1.3. 1123, Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; 
3.1.4. 1133, Budapest, Ipoly u. 8. 

3.2. A kamerák felvételei a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 31.§ (2) bekezdésével 
összhangban a rögzített képfelvétel felhasználásának hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított három munkanap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre 
kerülnek. 
 

4. Felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések 
4.1. Adatkezelő kijelenti, hogy a felvételek tárolásával kapcsolatban megfelelő fizikai, 

technikai, szervezési és adminisztratív adatbiztonsági intézkedéseket tett. 
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4.2. Fizikai biztonsági intézkedések: A felvételek zárt gépteremben, lemezszekrényben 
tárolódnak, amelyhez a hozzáférés kizárólag az erre feljogosított személyeknek (4. 
pont) lehetséges. A szerverterem elektronikusan zárható ajtóval védett. 

4.3. Technikai biztonsági intézkedések: A felvételek megtekintésére az Adatvédelmi 
tisztviselő jelszavának beírását követően van lehetőség. 

4.4. Szervezési biztonsági intézkedések: kizárólag a 5.1 pontban feljogosított munkavállalók 
rendelkeznek jogosultsággal a videofelvételek megtekintésére. 

4.5. Adminisztratív biztonsági intézkedések: A mindenkori megtekintést jelen Szabályzat 1. 
sz. mellékletét képező Jegyzőkönyvben rögzítik. A Jegyzőkönyv tartalmazza a rögzített 
képfelvételt, a személyes adat megismerésére jogosult személy nevét, az adatok 
megismerésének okát és idejét, az esetleges adattovábbítás tényét. 
 

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az adattovábbítás feltételei 
5.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a mindenkori vállalatvezetés, 

valamint a felvételek megtekintését lehetővé tevő és a kamerarendszert üzemeltető 
mindenkori Adatvédelmi tisztviselő. 

5.2. A 5.1 pontban szereplő személyek köre alapesetben a kamerarendszer élőképét 
tekintheti meg, a felvételek visszanézésére kizárólag az 6. bekezdésben foglaltak 
fennállásakor van lehetőség. 

5.3. Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség a 
Rendőrség, a nyomozó szervek és a titkosszolgálatok irányába. 
 

6. A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok 
6.1. A felvételek visszanézésére kizárólag a 5.1 pontban megjelölt személyeknek van 

jogosultsága. 
6.2. A felvételek visszanézésére vagyonvédelmi esetek felderítése esetén van lehetőség, 

amennyiben a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő 
cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. 

6.3. A felvételek visszanézését minden esetben a 4.5 pontban szereplő Jegyzőkönyvben 
kell rögzíteni. 
 

7. Az érintetteket az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban megillető jogok 
7.1. Az internetes kapcsolatfelvétel adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás adatkezelő 

mindenkori adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető. 
Név: Droppa Béla 
Postacím: H-1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. 
Telefon: +36 1 605 0302 
E-mail: dpo@swissclinic.hu  

7.2. Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható 
az 2011. évi CXII. törvény 52. § alapján a Felügyeleti Hatóságnál. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Telefax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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7.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
polgári per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett 
választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken 
tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

7.4. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679. rendelete 23. cikke (1) bekezdésének a) pontjával nem áll ellentétben. 

 
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az 
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az 
irányadó. 
 
Kelt: Budapesten, 2018. év május hó 24. napján 

http://birosag.hu/torvenyszekek
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A Jegyzőkönyv további sorokkal bővíthető. 
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2. sz. melléklet 
Kamerák látószöge és iránya 
 
1123, Budapest, Táltos utca 15/b.: 

 
1123, Budapest, Győri út 20.: 
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1123, Budapest, Nagyenyed utca 8-14: 

 
1133, Budapest Ipoly u. 8: 

 


