ZÁÉV Zrt.
Térfigyelő kamerákhoz és beléptető rendszerhez kapcsolódó adatkezelése
A ZÁÉV Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) székhelyén, irodaépületeiben, valamint az
építési projektmegvalósítások helyszínén elektronikus megfigyelőrendszert (továbbiakban
kamerarendszer) alkalmaz, valamint egyes kivitelezési területeken a Megrendelő (építtető/
beruházó, mint 3. fél) és/vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében timelapse kamera/k kerültek elhelyezésre, melyek időszakosan álloképeket rögzítenek.
Adatkezelés célja: az Adatkezelő tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, a
kivitelezési területen lévő az építési anyagok, valamint a helyszíneken az elektronikus és
nyomtatott formában tárolt személyes adatok és az üzleti titkok védelme, továbbá a time lapse
kamerák üzemeltetésével beruházás megvalósulásnak nyomon követése, tehát a létesítmény
építése, a területalakulás megfigyelése.
Érintettek kategóriái: az irodaépületekbe, illetve az építési területre belépő személyek.
Személyes adatok kategóriái: képfelvételek (a kamera látóterébe kerülő személy képmása) és a
megfigyeléssel összefüggésben további személyes adatok (pl.: érintett magatartása).
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a ZÁÉV Zrt. jogos érdeke.
Érintettek tájékoztatása:
-

Figyelemfelhívó jelzés (tájékoztató tábla, piktogram)

-

Érintetti tájékoztató

-

Kamera Szabályzat

Tárolás időtartama, törlési határidő: max.10 munkanap (az érdekmérlegelési teszt alapján)
A tárolás meghosszabbítható az alábbi esetekben:
-

az adatkezelés céljával összhangban bizonyítékként szolgál,

-

az érintett kifejezett kérése esetén.

Adattovábbítás: Kizárólag jogsértő cselekmény kivizsgálása céljából érintett hatóság részére.
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adat továbbítás nem történik.
Általános adatbiztonsági intézkedések: az Adatkezelő és a kamerarendszert üzemeltető
megteszi a személyes adatok védelme érdekében a szükséges szervezési és technikai
intézkedéseket.
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Érintetti jog: Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
A ZÁÉV Zrt. nem alkalmaz kamerarendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az
emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, illemhelyiségekben vagy például
elsősegély nyújtó helyen, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók
munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
A ZÁÉV Zrt. egyes építési területeken elektronikus beléptető rendszert alkalmaz vagy
a belépéshez személyes adatok felvételét kéri a projekt megvalósításának és a kivitelezési
helyszín biztonságának érdekében.
Az adatkezelés célja: annak leggyorsabb ellenőrzése, hogy az ott tartózkodó személyek jogosan
vannak-e a területen. Továbbá a munkaterületen vagyontárgyak és nagy értékű munkagépek,
építési anyagok, valamint a helyszínen elektronikus és nyomtatott formában tárolt személyes
adatok vannak, ennek keretében cél a jogsértő cselekmények megelőzése is, továbbá, hogy szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági
eljárás keretében felhasználásra. A fentieken kívül a kivitelezési területen vírusfertőzés
gyanújának, vagy beigazolódásának felmerülése esetén a szükséges intézkedések és az illetékes
hatóságok felé történő adatszolgáltatás megtétele.
Érintettek kategóriái: az építési területre belépő személyek.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a ZÁÉV Zrt. jogos érdeke.
Érintettek tájékoztatása:
-

Érintetti tájékoztató

Amennyiben az építési területre való belépéshez, valamint a belépő kártya készítéséhez
személyes adatok felvétele szükséges és ezen adatkezelésekhez szükség esetén adatfeldolgozó
(alvállalkozó) kerül igénybevételre.
-

Tárolás időtartama, törlési határidő: a vonatkozó Érintetti tájékoztatóban meghatározva.

Adattovábbítás: Kizárólag jogsértő cselekmény kivizsgálása céljából érintett hatóság részére.
Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára adat továbbítás nem történik.
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Általános adatbiztonsági intézkedések: az Adatkezelő és a kamerarendszert üzemeltető
megteszi a személyes adatok védelme érdekében a szükséges szervezési és technikai
intézkedéseket.
A fentiekkel kapcsolatosan a ZÁÉV Zrt. általános adatvédelmi tájékoztatójának 5. „Kezelt
személyes adatok köre” pontjában hivatkozott melléklet ad még további információt.
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