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1. BEVEZETÉS 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az 

alábbi Adatkezelési tájékoztatót, amely az Adatkezelő hivatalos honlapján 

(www.piaconline.hu) is elérhető. 

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akik a 

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA által üzemeltetett 

piacokon, vásárcsarnokokban, mint látogató, vásárló vagy munkavállaló megjelenik, akik a 

megfigyelt területre belépnek. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő rendszeres, előre tervezett adatkezelési 

tevékenységeit lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, 

kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelést is megvalósítson a vonatkozó 

általános adatkezelési elvek betartásával, amelyekről külön tájékoztatja az érintetteket. 

 

 

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA a következő 

telephelyeken alkalmaz kamerás megfigyelést: 

No. Név Cím 

1. Flórián téri Üzletközpont és parkoló 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. 

2. Kórház utcai Vásárcsarnok 1035 Budapest, Kórház utca 37-41. 

3. Vámház körúti Vásárcsarnok 1093 Budapest, Vámház körút 1-3. 

4. Fehérvári úti Vásárcsarnok 1117 Budapest, Kőrösi J. u. 7-9. 
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2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Adatkezelő neve: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA 

székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9. 

adatvédelmi tisztviselő neve: Kovács János gazdasági igazgatóhelyettes 

adatvédelmi képviselő elérhetősége: adatvedelem@csapi.hu 

(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy) 

3. JOGSZABÁLYOK 

3.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt 

 GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 

 Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott 

jogszabályok 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény. 

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

4.1 Kamerás megfigyelés 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő kamerákat helyezett el az 1. pontban megadott 
telephelyein. A kamerák kizárólag magánterületet, illetve közforgalom számára megnyitott 
magánterületet figyelnek. A kamerarendszerekkel (műszaki leírás, elhelyezkedés, látószög, 
megfigyelés tárgya, iránya) kapcsolatos dokumentáció az adatkezelő megbízásából az 
adatvédelmi tisztviselőnél tekinthető meg. A kamerás megfigyelést az arra utaló, a bejáratnál 
elhelyezett piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi. A kamerák által felvett adatok alkalmasak 
az Ön személy szerinti azonosítására. 

Az adatkezelés célja: A kamerarendszer működésének célja a vagyonvédelem, a jelentős 

értékeket képviselő eszközök, illetve az üzleti titok védelme, tekintettel arra, hogy a 

jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, és a jogsértő cselekmények megelőzése 

másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. 

Az adatkezelés jogalapja: Munkavállalók esetén a munkáltató jogos érdeke, míg nem 

munkavállalók esetén a ráutaló magatartással tett önkéntes hozzájárulás. Ráutaló 

magatartás különösen, ha Ön a kamerákról szóló ismertetés ellenére a megfigyelt területre 

bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. 

http://www.piaconline.hu/
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A jogos érdek alapján végzett adatkezelés ellen Ön tiltakozhat, Az adatkezelésre 

vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. 

Amennyiben Ön nem munkavállalónk, és nem adja hozzájárulását a felvételek 

készítéséhez, kérjük, ne tartózkodjon a megfigyelt területen. 

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefon 

Az adatkezelés időtartama: 3 munkanap: a rögzített felvételt felhasználás hiányában 

legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével töröljük. 

Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot 

bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése 

érinti, a rögzítéstől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával 

kérheti, hogy a felvételt és az ahhoz kapcsolódó más módon rögzített személyes adatot (pl: 

memo, írásos elemzés) az Adatkezelő ne törölje.  

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben az ilyen 

megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, 

nem kerül sor (és a fenti határidő már letelt), a rögzített felvételt, valamint az ahhoz 

kapcsolódóan rögzített más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 

A kamerarendszer működési elve: 

A rendszer által készített felvételeket a megbízott vagyonőr figyeli. Nem alkalmazunk 

kamerát olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen 

öltözőben, mosdóban, illemhelyen. 

4.2 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást. 

5. ADATBIZTONSÁG ÉS ADATFELDOLGOZÓK 

A rögzített felvételt csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy 

(vagyonőr), valamint a kamerarendszer működtetésével, karbantartásával megbízott személy 

jogosult megismerni. Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, vagy a munkáltató jogos 

érdekeinek egyéb sérelme esetén a felvételt az alábbi személyek ismerhetik meg: 

 vezető tisztségviselő; 
 akit a vezető tisztségviselő erre kijelöl.  
 aki egyéb igazolható okból jogosult arra. 

A rögzített felvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak 

megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét 

jegyzőkönyvben rögzítjük. 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes 

adatot a megkereső bíróságnak vagy a hatóságnak a felvételt továbbítjuk. A korlátozás iránti 

kérelem esetén amennyiben a bírósági vagy hatósági megkeresésre attól számított harminc 
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napon belül, hogy a törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt, valamint más 

személyes adatot az Adatkezelő törli, kivéve, ha a megőrzési határidő nem járt még le.  

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az 

ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság 

biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása 

érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az 

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférésből erednek. 

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a 

személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak 

megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy 

tagállami jog kötelezi őket. 

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe: 

Tevékenység Intézménynév Székhely 

Vagyonőr 
Pajzs07 Biztonságvédelmi 

és Magánnyomozó Zrt. 

1149 Budapest, Angol utca 

77. 

Az adatkezelő fent tartja magának a jogot, hogy adatfeldolgozókat is igénybe vegyen az 

adatkezelési tevékenysége során. Ezekről azt az érintetteket előzetesen tájékoztatja az 

Adatkezelő egyedileg vagy jelen Tájékoztató módosításával. 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatkezelő nem végez adattovábbítás 3. (EU-n kívüli) országba  

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályokban meghatározott esetekben a kezelt személyes 

adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően 

átadjuk. 

7. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS 

Az Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről, fogalmakról, adatbiztonságról a 

társaság Általános adatkezelési tájékoztatójában találhat további információkat 

(http://www.piaconline.hu/adatvedelem), vagy írjon adatvédelmi tisztviselőnknek 

(adatvédelem@csapi.hu). 

 

Jóváhagyta: 

dr. Dénes Ákos 

 igazgató 
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