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Érdekmérlegelési 

teszt tárgya 

- A Társaság 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. szám alatt üzemeltetett 

műhelyében (továbbiakban: Műhely) üzemeltetett elektronikus 

megfigyelőrendszerrel kapcsolatosan a Társaság és az ügyfelek, valamint 

a munkavállalók érdekeinek mérlegelése 

A tervezett 

adatkezelés célja. 

- Az adatkezelés célja a Műhelyben használt, a nem rendeltetésszerű 

alkalmazás esetén az érintettek életét, testi épségét is veszélyeztető faipari 

gépek, berendezések használata a balesetvédelem elvárásainak, a 

balesetek megelőzésének és a bekövetkezett balesetek 

rekonstrukciójának lehetőséget megteremtse, továbbá az érintettek és az 

Adatkezelő vagyontárgyait, értékeiket, az vagyonát veszélyeztető 

események utólag felderíthetőek, bizonyíthatóak legyenek, és ehhez 

szükséges az, hogy a Műhelyben zajló folyamatokat, eseményeket a 

veszélyt hordozó faipari gépek kezelését ellenőrizhesse, a képrögzítő 

berendezés útján rekonstruálhassa. 

A tervezett 

adatkezelés jogalapja  

(GDPR-

megfeleltetés). 

- A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Társaság 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett   olyan érdekei vagy alapvető 

jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

Az adatkezeléssel 

érintett személyes 

adatok köre 

- munkavállalók képmása, magatartása 

- ügyfelek, szerződéses (üzleti) partnerek képmása, magatartása 

- látogatók képmása, magatartása 

A személyes adatok 

forrása 

- Az érintettek szolgáltatják (belépve az ingatlan területére, illetve az ott 

tartózkodásukkal) 

Az adatkezelés 

időtartama 

- 30 nap 

Az adatok címzettjei - a Társaság ügyvezetője 

A Társaság által vállalt 

garanciák          

- a jogok, jogosultságok és kötelezettségek szabályozása (ki, mikor és 

hogyan tekintheti meg a felvételeket, azok meddig vannak őrizve, az 

érintettek hogyan élhetnek a jogaikkal, stb.) 

- fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb érdek- és 

jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása 

- belső kameraszabályzatot követő eljárásrend megkövetelése az 

adatkezelőtől 

- olyan kameratelepítési terv, amely figyelembe veszi a kamerák 

elhelyezésével kapcsolatos alapkövetelményeket (étkezőbe, öltözőbe, 

mosdóba nem lehet kamerát kihelyezni, tilos a rejtett kamera használata, 

stb.) és maximálisan figyelembe veszi a privát szféra védelmét. 

- érdekmérlegelési teszt lefolytatása 

A Társaság jogos 

érdeke 

- A Műhelyben található vagyontárgyainak, valamint munkavállalói, üzleti 

partnerei és látogatói testi épségének, egészségének, valamint 

vagyontárgyának védelme, valamint a felelősség megállapítása az 

Adatkezelő jogos érdeke. 



 

Indok: a kamerarendszer telepítésének igénye azért merült fel, mert  

- előfordult már kisebb személyi sérülést okozó baleset, vagyoni érték 

vélt, vagy valós eltűnése, illetve a berendezések meghibásodását, 

károsodását kiváltó géphasználat, amely incidensek kapcsán az ok 

és/vagy a felelősség megállapításához rekonstruálni kell a kiváltó okot, 

magatartást és esetlegesen az irányadó balesetvédelmi szabályok 

betartásának tényét. 

- elriasztó hatása van az esetleges vagyon elleni bűncselekmények 

esetén. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

-  A Társaság véleménye szerint a kamerarendszer a leghatékonyabb 

eszköz a balesetek, a berendezések meghibásodása, az értékek 

eltulajdonítása kapcsán megvalósult incidensek megtörténte esetén az 

események felderítésre és az elkövető megtalálására, valamint a 

felelősségre vonásának kezdeményezésére 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért 

sérelem 

-  A felvételek készítése és tárolása, valamint megtekintése és egyéb módon 

felhasználása során az érintettek képmáshoz fűződő joga sérülhet 

Érdekmérlegelés - a Társaság tulajdonának védelme az Alaptörvényben megfogalmazott 

alapjog 

- a készült felvételek korlátozott tárolási ideje, valamint a jogosultságok 

szigorú szabályozása miatt az érintettek jogai és szabadságai nem 

sérülnek 

- a telepíteni kívánt rendszer az érintettek érdekeit is szolgálja, mert a 

munkavállalók, üzleti partnerek és látogatók személy- és vagyonvédelmét 

is elősegíti 

- a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába, illetve csak a 

kamerarendszerre készült speciális szabályzatába olyan garanciákat 

fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét 

- a Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és szabadságainak védelme 

érdekében a kamerarendszerrel kapcsolatos munkavállalói és látogatói 

tájékoztatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el és bocsátja azokat az 

érintettek rendelkezésére 

Az adatkezelés alapja - Az Adatkezelő úgy értékeli, hogy a kamerarendszer esetében az 

adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

foglalt jogos érdeknek, illetve a kamerarendszer használata során nem 

sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly 

módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét. Az adatkezelés 

Adatkezelő álláspontja alapján szükséges (másképpen a vagyonvédelmi 

célok nem biztosíthatók teljes mértékben) és arányos (a céllal arányos az 

érintettek személyéhez kapcsolódó jogok -képmáshoz való jog- sérelme). 

Adatkezelő jogos érdeke mindezek alapján magasabb rendű az érintettek 

személyhez fűződő jogainál, továbbá Adatkezelő szavatolja az érintetti 

jogok biztosítását.  

-  A Társaság úgy döntött, kezelheti a kamerarendszerrel kapcsolatos 

személyi adatokat, mert jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontjának. 

 


