
Közzététel napja: 2021.09.17 
Verziószám: 1.0 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az ETELE Plaza területén működő kamerarendszerhez kapcsolódó adatkezelésről 

Tisztelt Látogató!  

Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat, amelynek célja annak biztosítása, hogy adatait az Európai Unió 

Általános Adatvédelmi Rendelete és a hatályos magyar adatvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeljük és Önt 

a személyes adatainak a kamerahasználatunkkal összefüggő kezeléséről megfelelően tájékoztassuk. 

Az Etele Plaza Üzemeltető Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; 

Cégjegyzékszám: 01-09-283776) mint adatkezelő az Etele Plaza bevásárlóközpont területén 

üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített kamerafelvételeket (a megfigyeléssel 

érintett személyek képmását) mint személyes adatokat kezeli. 

Az adatkezelés céljai: 

• a személy- és vagyonvédelem biztosítása az adatkezelő által üzemeltetett bevásárlóközpont 

területén és annak közvetlen környezetében; 

• a kamerafelvétel felhasználása esetén – azaz, ha személy- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, sértő 

cselekmény gyanúja merül fel – az érintettek azonosítása, a jogi igény érvényesítése.  

Az adatkezelés jogalapját cégünk vagy a károsult személy alábbiakhoz fűződő jogos érdeke képezi:  

• a bevásárlóközpont területén, illetve annak közvetlen környezetében tartózkodó személyek személyének és 

vagyontárgyainak, illetve cégünk vagyontárgyainak védelmének, megóvásának megfelelő biztosítása, személy- 
illetve vagyon elleni cselekmények megelőzése; 

• cégünk vagy más károsult személy általi, illetve vele szembeni igényérvényesítés esetén az igényérvényesítőnek 

az igényt vagy a védekezést alátámasztó adatok rendelkezésre állása, igazolhatósága. 

A kezelt adatok megőrzési ideje: 

• a kamerafelvételek tárolásának időtartama a rögzítéstől számított 3 nap; 

• ha jogi igény érvényesítése miatt a kamerafelvétel felhasználásra szánt vagy felhasználásra kerül, akkor az ilyen 

célra elkülönített felvételek megőrzési ideje az erre vonatkozó jogi igényérvényesítési idő, illetve 

igényérvényesítési eljárás végéig tart. 

A kamerafelvételekhez a kamerarendszer üzemeltetését biztosító H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1117 

Budapest, Budafoki út 64.), valamint a bevásárlóközpont biztonsági szolgálatát ellátó Átrium Security Kft (2314 

Halásztelek, Ilona utca 35.) fér hozzá, kizárólag az üzemeltetési feladatok elvégzése körében, illetve a felvételek jogi 

igényérvényesítés esetén az eljáró hatóságoknak, bíróságnak, közreműködő jogi vagy más szakértőknek kerülhetnek 

átadásra. Ezen kívül más címzettnek az adatokat nem tesszük elérhetővé, harmadik országba azokat nem továbbítjuk.  

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kamerafelvételek felhasználásával az Etele Plaza látogatottságával, látogatóinak 

összetételével kapcsolatos statisztikai elemzéseket végzünk, azonban ennek során a kamerafelvételeken rögzített 

személyek nem azonosíthatók, más, általunk egyéb adatkezelési célokból gyűjtött személyes adatokkal a felvételek 

semmilyen módon nem kapcsolódnak, illetve nem kapcsolhatók össze, így e körben személyes adatok kezelése nem 

valósul meg. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az Önről tárolt adatokhoz való 

hozzáférést. Továbbá, jogszabályi feltételek fennállása esetén kérelmezheti az Önről tárolt adatok törlését, illetve kérheti 

azok kezelésének korlátozását. Személyes adatai kapcsán automatizált döntéshozatal, különleges adatok kezelése nem 

történik. 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt adatait jogos érdek alapján kezeljük, külön felhívjuk figyelmét a 

tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhat. Ebben az esetben az Önről 

készült felvételeket, rögzített egyéb adatokat haladéktalanul törölni fogjuk, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, 

érvényesítéséhez szükségesek. 

Parkolóinkban történő kamerás és más eszközökkel történő, továbbá a bevásárlóközpont területén egyéb informatikai 

eszközökkel történő megfigyelés kapcsán kérjük, tanulmányozza a parkolási szolgáltatásunkkal kapcsolatos, illetve az 

Etele Plaza Applikáció használatával összefüggő adatkezelési tájékoztatókat: eteleplaza.hu/dokumentumtar 

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 



Telefon: + 36 1 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes törvényszéken (http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy 

cégünkhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat: e-mail: info@eteleplaza.hu,  adatvédelmi tisztviselő neve és 

elérhetősége:dpo@eteleplaza.hu; +36 70 457 1191. 
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