
Vagyonvédelmi kamera adatvédelmi tájékoztató 
TiszaSzolg 2004 Kft. ügyfelei, látogatói részére 

Elektronikus megfigyelőrendszerrel és elektronikus beléptető rendszerrel őrzött terület! 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. (továbbiakban: a Társaság) területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Szvtv.) meghatározottak 
szerint a Társaság elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.  

Elektronikus megfigyelőrendszer 
A Társaság által üzemeltetett vagyonvédelmikamera rendszer a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, jogos 
érdek alapján, vagyonvédelem céljából rögzíti és tárolja az érintett képmását valamint a kameraképpel megszerezhető adatait 
(tartózkodási hely, tartózkodási idő). A rögzített felvétel nem irányul profilalkotásra. A kamerák pontos helyét, típusát, a 
megfigyelt területet a Vagyonvédelmikamera Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 14 nap elteltével törlésre kerül. Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét 
a felvétel rögzítése érinti, a felvételt a fent meghatározott törlési belül kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse 
meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatvédelmi Tisztviselő dönt. A Társaság 
képfelvételekről másolatot csak büntető és szabálysértési hatósági eljárásban eljáró hatóságok, nyomozó hatóságok, 
ügyészségek, bíróságok és az érintett részére adhat át az erre vonatkozó jogszabályi kereteknek megfelelően. Más részére 
képfelvételt a Társaság nem ad ki, annak megtekintését harmadik személyeknek nem teszi lehetővé. Képfelvételek 
megtekintését, illetve adathordozóra történő másolását csak az adatkezeléssel megbízottak (lásd lentebb) végezhetik. 
Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel 
törlésre kerül. 

Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
Név, telefonszám:  Biró Gergely, +36-1-799-1212 
postai cím:   ITSecure Kft. 1012 Budapest, Logodi u 54. 
email:    dpo@itsecure.hu 
 

Adatkezeléssel megbízott személy elérhetősége vagyonvédelmi kamerák esetén: 
Név, telefonszám:  Kósa-Tóth Zoltán, +36-49-544-310 
postai cím:   3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. 
email:    tiszaszolg@tszolg.hu 

 
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosult az Adatvédelmi tisztviselőhöz 
címzett írásbeli megkeresésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény valamint a GDPR rendelet rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését kérni, tiltakozni személyes 
adat kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni. Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél 
élhet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 
Cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Telefon:  +36 (1) 391-1400 
Fax:  +36 (1) 391-1410 
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 


