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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 
 

1. Jelen Szabályzat célja, hogy a Hírös Doboz Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) 
meghatározza a társaság által az egyes telephelyeken működtet kamerás megfigyelésre vonatkozó 
szabályokat. Meghatározza, a megfigyelőrendszer által érintett munkavállalók és ügyfelek tájékoztatását, a 
felvételek tárolásának és megismerhetőségének illetve továbbításának szabályait. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed, a Társaság által működtettet kamerás megfigyelőrendszer által rögzített 
személyes adatra (arckép, valamint ott tanúsított magatartás). 
 
II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA ÉS JOGALAPJA 
 
A Társaság a személy- és vagyonvédelem biztosítása, valamint veszélyes anyagok őrzése érdekében kamerás 
megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe veszi a 2012. évi I. 
törvényt (a továbbiakban: Mt.) . A információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvényt (a továbbiakban Szvtv.). 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 
rendelete (továbbiakban: GDPR). 
A Társaság a kamerás megfigyelőrendszer telepítése során az alábbi követelményeket vette figyelembe: 
- A munkáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűek, ha az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül 
összefüggő okból feltétlenül szükséges [Mt. 9. § (2) bekezdés]. 
- A munkáltatói ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi 
méltóság megsértésével; a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető [Mt. 11. § (1) bekezdés]. 
- A munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges követelményeiről [Mt.11. § (2) 
bekezdés, Infotv. 20. § (2) bekezdés]. 
- Az adatkezelés akkor jogszerű, ha a munkáltató az adatkezeléssel kapcsolatban betartja az Infotv. alapvető 
rendelkezéseit: a célhoz kötött és a tisztességes adatkezelés elvét [Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdés]. 
 
III. HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
A hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. 
Ügyfelek és érdeklődök esetében az Adatkezelő a kamerarendszer működtetéséről a terület határán 
elhelyezett tájékoztatóval részletes információt nyújt a kamerás megfigyelő rendszerről (2. számú melléklet), 
amelyet követően az érintett ráutaló magatartásának és hozzájárulásának minősül, ha az érintett a kamerás 
megfigyelést jelző tájékoztató ellenére a megfigyelt területre lép! 
Munkavállalók esetében a munkavállalókat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől független 
dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, amelynek megismerését a tájékoztató aláírásával 
ismerik el.(1. számú melléklet) 
Az érintett kérésére - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is. 
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IV. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE 
 
1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az 

GDPR és az Infotv. , valamint az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét. 

2. Az adatkezelő köteles megtenni azokat a technikai/műszaki és szervezési intézkedéseket és kialakítani 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a kamerarendszer által rögzített személyes adatot védi a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válásánál. 

3. A kamera rendszer a belső informatikai rendszertől függetlenül, zárt rendszerként működik. 
4. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a 

képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 
5. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok 

megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából lehetséges. A kamerák által sugárzott 
képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni tilos. 

6. A tárolt képfelvételek megismerését oly módon kell biztosítani, hogy ahhoz csak a jogosultsággal 
rendelkező személyek férjenek hozzá. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt 
képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 

7. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági 
eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a 
cselekményről képfelvétel készült. 

8. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 4. sz. mellékletében felsorolt 
személyek nézhetik vissza, illetve készíthetnek másolatot. 

9. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített másolatot dokumentálni kell az e célra 
kialakított jegyzőkönyvön (3. sz. melléklet), a nyomtatvány megőrzését a felelős személy látja el. 

10. A képfelvételek továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály 
felhatalmazása alapján kerülhet sor, amelyet dokumentálni kell (5. sz. melléklet) két példányban, az 
eredeti az adatátvevőnél, a másolat a Társaságnál marad, melynek megőrzését a felelős személy látja el. 

 
V. FELVÉTELEK TÁROLÁSA ÉS IDŐTARTALMA 
 
A társaság által üzemeltetett kamerás rendszer esetében a felvételek 3 munkanapig tárolhatók, utána azokat 
vissza nem állítható módon törölni kell. A törlést a kamerarendszer automatikusan a beállított idő szerint 
végzi. Ennél hosszabb ideig történő tárolás esetén igazolni kell annak okát. A biztonsági kamerák a 
folyamatosan üzemelnek. Azokat kikapcsolni, eltakarni vagy bármely módon az adatrögzítést akadályozni tilos. 
 
 
 
VI. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 
 

1. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása 
alapján kerülhet sor a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelően. 

2. A rögzített felvételeket a Társaság az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 
kezeli, azokat harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl.: rendőrségi/bírósági eljárás 
esetén) adja át. 
Hozzájárulás vagy rendőrségi/bírósági eljárás során történő adattovábbítást minden esetben dokumentálni 
kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen (5. sz. melléklet). A kitöltött 
jegyzőkönyv eredeti példánya az adatátvevőnél marad, amelyről másolat készül, melynek megőrzéséért az 
arra megbízott személy felelős. 

[w1] megjegyzést írt: az adatrögzítést 

[ba2R1] megjegyzést írt:  
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VII. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK 
 

1. Tájékoztatáshoz való jog 
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ 
esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. A Társaság a kamerával megfigyelt területek határához tájékoztatót helyez ki, amely 
tartalmazza a kamerarendszer információit, amely alapján az érintett megalapozott döntést hozhat, hogy a 
kamerával megfigyelt területre lép-e. 

2. Hozzáférési jog 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A 
tájékoztatást az adatkezelő nem tagadhatja meg. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában megadni a 
tájékoztatást. Az érintett kérheti a róla készült kamerafelvételbe való betekintést, ha az mások jogát nem sérti. 
Ez irányú kérelmével a társaság adatvédelmi felelőséhez fordulhat a Hírös Doboz Kft. bármelyik 
elérhetőségén a Hiros Doboz Kft. bármelyik elérhetőségén, telefonszám: +36-76-372-900 +36-76-372-901, e-
mail:  info@hirosdoboz.hu, levelezési cím: 6114 Bugacpusztaháza Ipartelep 1-5., weboldal: www.hirosdoboz.hu 
 

3. Helyesbítéshez való jog 
A felvételek továbbítása esetén a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést kérhet. 

4. Korlátozáshoz való jog 
Az érintett bármikor kérheti, hogy a róla készült kamerafelvételek esetében az adatkezelő azok 
felhasználhatóságát korlátozza. 
Ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását. 

Kérheti a felvételek 3 munkanapon túli megőrzését is az Adatkezelőnél, ha valószínűsíthető, hogy a jogainak 
gyakorlása érdekében szükséges. 

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 

5. Törléshez való jog 
A személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével); 
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendelte. 
 

6. Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett tiltakozhat, hogy felvétel készüljön róla, oly módon, hogy a „kamerával megfigyelt terület” 
tájékoztató tábla esetén nem lép a jelzett területre. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának 
kezelése ellen, 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
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b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint  
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
7. Értesítéshez való jog 
Infotv. 18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
8. Az érintett jogainak érvényesítése 
Az érintett jogsérelem, panasz esetén kérheti a Társaság belső vizsgálatát. 
E-mail:  info@hirosdoboz.hu 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül 
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 3 munkanapon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi 
indokait. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet úgy jogorvoslati 
lehetőséggel, panasszal az Adatkezelő meghozott döntését követő 30 napon belül fordulhat bírósághoz vagy 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Az érintett a jogainak megsértése esetén 
bírósághoz fordulhat, és az Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait. Az érintett személyes adatai 
védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz és kérheti a Hatóság vizsgálatát. 
 
VIII. A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 
 
A Hatóság jogállása: a Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a személyes adatok 
védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 
érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A hatóság ajánlásaiban/intézkedéseiben foglaltak 
foganatosításáról, a hatóság felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről az adatvédelmi felelős 
gondoskodik. 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu 
 
IX. MELLÉKLETEK 
 
1. számú melléklet: Munkavállaló kamerás megfigyelőrendszerről történő tájékoztatása 
2. számú melléklet: Ügyfelek kamerás megfigyelőrendszerről történő tájékoztatása 
3. számú melléklet: Kamerafelvétel visszanézési jegyzőkönyv 
4. számú melléklet: Kamerafelvételek kezelésére jogosultak listája 
5. számú melléklet: Kamerafelvétel adattovábbítás nyilvántartása  
6. számú melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszer kameráinak elhelyezése és beállítása 
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1. sz. Melléklet 
 

Adatkezelési tájékoztató 

Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatban 
 
 
 
A Hírös Doboz Kft. adatkezelőként 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 szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke 
alapján az alábbi tájékoztatást adja: 
 

Az adatkezelő adatai 
Név: Hírös Doboz Kft. 
Székhely: 6114 Bugacpusztaháza Ipartelep 1-5. 
Telefonszám: +36-76-372-900 +36-76-372-901 
Honlap: www.hirosdoboz.hu 
E-mail: info@hirosdoboz.hu 

 

Az adatkezelés célja 
Az adatkezelő emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes gép megfigyelése, valamint vagyonvédelem 
céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. 
 

Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezelő 
az adatkezelés céljából megjelölt ellenőrzések tervezésekor érdekmérlegelést végzett, melynek eredményével igazolni tudja, 
hogy jogos érdekének érvényesítése nem jár az érintett emberi méltóságának megsértésével és az információs 
önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával. 
  

A kezelt adatok köre 
Természetes személyek kamerafelvételen felismerhető képmása vagy egyéb személyes adata. 
 

Az adatkezelés időtartama 
Az adatkezelő a rögzített felvételeket 3 munkanapig tárolja. 
 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

Csak a következőkben felsorolt, döntéshozatali jogkörrel rendelkezők férhetnek hozzá a felvételekhez:  

Lukács Zsolt ügyvezető 

Zubek Attila értékesítés 

Balogh Edina Pénzügy, HR 

Balog Mihály Termelés 

Korom Krisztina Termelés 

Bakró Ákos Folyamat és rendszer szervező 

A megtekintés kizárólag emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása, az elkövető 
azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében munkahelyi baleset 
bekövetkezése, valamint vagyonvédelmi ellenőrzéssel összefüggésben lehetséges. Az adatkezelő a kamerafelvételeket 
harmadik személynek semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt egy erre jogosult hatóság kéri 
a felhasználási cél és jogalap megjelölésével. 

 

Az adatok tárolása, biztonsága 
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A felvételek elektronikus formában az adatkezelő telephelyén, jogosulatlan hozzáféréstől védetten, jelszóvédelemmel 

ellátott adatrögzítőn kerülnek tárolásra.  
 

Kamerafelvétel adattovábbítás nyilvántartása 
Lásd az 5. sz. mellékletet. 
 

Az érintett jogai 
Érintett az elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában az alábbi jogokkal élhet az Adatkezelőnél: 
a) kérelmezheti az őt érintő felvételek tartalmának megismerését; 
b) kérelmezheti a felvételek törlését; 
c) kérelmezheti azok zárolását vagy felhasználásuk korlátozását; 
d) tiltakozhat a személyes adatait is tartalmazó felvételek készítése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az kizárólag az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy harmadik fél érdekében történik, illetve azok üzletszerzés, közvélemény- vagy 
egyéb kutatás céljából továbbításra kerülnek. 
Kérelmét vagy tiltakozását írásban a info@hirosdoboz.hu e-mail címre küldött levelében, a pontos elérhetőségének 
megadásával teheti meg, melyre harminc nap határidővel az Adatkezelő írásban válaszol. 
 

Jogorvoslati tájékoztatás 
Adatkezelő jogszabálykövetően tiszteletben tartja az Érintett személyes adataihoz fűződő jogait. Ha az Érintett mégis úgy ítéli 
meg, hogy jogai sérülnek és az Adatkezelőhöz benyújtott tiltakozása nem talált elfogadásra, akkor az adatkezelő ellen polgári 
pert indíthat a választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is vagy hatósághoz fordulhat arra 
hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A 
törvényszékek felsorolása elérhetőséggel együtt megtalálható az alábbi linken:  
http://birosag.hu/torvenyszekek.  
  
A hatóság elérhetősége: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  

Fogalom meghatározások 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így 
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza 
és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Érintett: az a természetes személy, aki a kezelt személyes adatok alapján - közvetlenül vagy közvetve - beazonosítható, jelen 
adatkezelés szempontjából a megfigyelt területre belépő természetes személy;  

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, továbbá az adatból levonható, 
az érintettre vonatkozó következtetés. 

  

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;  
b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
c) 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól; 
d) 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
számú rendelete. 
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Kelt: .................................., év, hó, nap 

 
 
 
 
 
 
2. sz. Melléklet 
 
 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 
 
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket/ Látogatóinkat, hogy a Hírös Doboz Kft. (a továbbiakban: Társaság) 
területén a mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (a továbbiakban:  
kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készülhet. A kamerás 
megfigyelés célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti iratok védelme, 
vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő 
cselekmények megelőzése vagy bizonyítása. Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. CXXXIII. tv.. 
Adatkezelés nyilvántartási száma:  
Kezelt adatként a felvételek során az arckép kerül rögzítésre, valamint az ott tanúsított magatartás. 
Az így keletkezett személyes adatok adatkezelője a Társaság. Cím/levelezési cím: 6114 Bugacpusztaháza Ipartelep 1-5., 
telefon: +36-76-372-900 +36-76-372-901, e-mail: info@hirosdoboz.hu a kamerarendszert a Társaság működteti. 
A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területek adatairól a Társaság Elektronikus 
megfigyelőrendszer szabályzatának 6. sz. mellékletéből informálódhat. A felvételek megőrzésének ideje: a 
képfelvétel rögzítését követő 3 munkanap (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor 
felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését). Ön tiltakozhat a képrögzítés ellen azzal, hogy a 
tájékoztatót elolvasva nem lép a megfigyelt területre. A felvételek megtekintésére jogosult a Társaság 
ügyvezetője; jogsértés gyanúja esetén a jogtanácsos; panasz, tiltakozás esetében az adatvédelmi felelős; 
telephely őrzés céljából az őrszolgálat; továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső szerv 
nevében eljáró személy. A kamerarendszer informatikailag biztonságos rendszerben működik, csak a Társaság 
által hozzáférhető, azok harmadik fél számára kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetében kerülnek 
továbbításra.  
 
Az Ön jogai a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban: 
 
Tájékoztatást kérhet az Önről készült felvételekről, kérheti annak visszanézését (3 munkanapon belül), 
másolatát (3 munkanapon belül, ha az mások személyi jogait nem sérti), illetve törlését, ha más jogos érdek 
azt nem korlátozza. Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését), akár a rögzítéstől számított 3 
munkanapon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges. A 
felvételek továbbítása esetében a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést kérhet. 
Tiltakozhat a felvétellel kapcsolatos adatkezelés ellen (a tiltakozás olyan nyilatkozat, melyben személyes 
adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri). A 
felvételek adatkezelésével kapcsolatban fordulhat a társaság adatvédelmi felelőséhez, aki a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb 15 nap, megvizsgálja és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja. A tiltakozás, panasz elbírálásában az adatvédelmi felelőse működik közre. 
Jogsérelem esetén, Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a társaság adatvédelmi felelőséhez, 
bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Székhely: 
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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Az Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzata elérhető az Üzemigazgatóság ügyfélszolgálatán, valamint a 
Társaság weboldalán, a www.hirosdoboz.hu adatvédelem menücsoportjában. 
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3. sz. Melléklet 
 

Kamerafelvétel visszanézési jegyzőkönyv 
 
 
1. Adat betekintéssel érintett felvétel adatai: 
 
 
1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye): 
 
 
1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum- óra-perc formátumban kifejezve), illetve a valós 
idejű felvétel megtekintésének kezdő illetve befejező időpontja: 
 
 
2. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve és azonosító száma: 
 
 
2. Adatbetekintés helyszíne és ideje: 
 
 
3. Adatbetekintés indoka és célja: 
 
 
5. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó): 
- felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából 
- illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő 
átadása 
- felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése 
- egyéb:  
 
 
6. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns események: 
 
 
 
Dátum:  év  hó nap 
 
 
Aláírás 
 [adatbetekintésre jogosult neve] 
  
 
Aláírás 
 [adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve] 
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4. sz. Melléklet 
 
Kamerafelvételek kezelésére jogosultak listája 
 

Név beosztás/ terület megjegyzés 

Lukács Zsolt ügyvezető  

Zubek Attila értékesítés  

Balogh Edina Pénzügy, HR  

Balog Mihály Termelés  

Korom Krisztina Termelés  

Bakró Ákos Folyamat és rendszer szervező  
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5. sz. Melléklet 
Kamerafelvétel adattovábbítás nyilvántartása 
 
1. A Hírös Doboz Kft. mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 15. § (2), 24. § (1) c) és (2) e) szerint az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási 
nyilvántartást vezeti. 
2. Az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás a Hírös Doboz Kft. szervezeti egységeinél 
történő, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan tartalmazza:  

• az adatkezelés nyilvántartási számát, 
• az adatkezelés célját, 
• az adatkezelés jogalapját, 
• az érintettek körét, 
• az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 
• az adatok forrását, 
• az adatok kezelésének időtartamát, 
• a továbbított adatok fajtáját, az adattovábbítás időpontját, a továbbítás jogalapját   
és címzettjét, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is, 
• az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az 
adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, 
• az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét, 
• a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait, 
• az adatkezelés nyilvántartási számát. 

3. Az adatkezelő adatai 
Az adatkezelő neve, típusa: Hírös Doboz Kft. 
Címe: 6114 Bugacpusztaháza Ipartelep 1-5. 
4. Az önálló adatkezelések 
1) Adatkezelés  

a) Az adatkezelés nyilvántartási száma: 
b) Az adatkezelés célja: 
c) Az adatkezelés jogalapja: 
d) Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 
e) Az érintettek köre: 
f) Az érintettekre vonatkozó adatok: 
g) Az adatok forrása: 
h) Az adatok kezelésének időtartama: 
i) Az adatkezelés technikai jellege: 

2) Adatfeldolgozás 
a) Az adatfeldolgozó megnevezése: 
b) Az adatfeldolgozó címe: 
c) Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 
d) A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 

3) Adattovábbítás 
a) A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: 
b) A továbbítás címzettjének neve: 
c) Az adattovábbítás jogalapja: 
d) Az adattovábbítás ideje: 

5. A belső adatkezelésért felelős munkatárs 
A Hírös Doboz Kft. belső adatvédelmi felelőse Balogh Edina 
 
Készült: Bugacpusztaháza, 2018.10.10.  
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6. sz. Melléklet 
 
Elektronikus megfigyelőrendszer kameráinak elhelyezése és paraméterezéseik 

Cím Elhelyezés Megfigyelt terület Megfigyelés célja 

Preselo termelés gépek baleset és élet védelem 

Kezi reszleg termelés gépek baleset és élet védelem 

Hengerstanc termelés gépek baleset és élet védelem 

UNITED termelés gépek baleset és élet védelem 

trafo haz útvonal 
intézmény főkapcsoló, 

közlekedő út baleset és élet védelem 

kozlekedo ut pres útvonal közlekedő út baleset védelem 

MaxiBox útvonal 
gépjármű parkoló, bejárati 

ajtó vagyon és baleset védelem 

Trafo haz útvonal elektromos főkapcsoló élet védelem 

BOBST 1575 termelés gépek baleset és élet védelem 

Bugaci ut útvonal terület értékvédelem 

Rakodas 1 útvonal közlekedő út baleset védelem 

Protocon emelet1 termelés gépek baleset és élet védelem 

Protocon emelet2 termelés gépek baleset és élet védelem 

Rakodas2 útvonal közlekedő út baleset védelem 

Protocon maxibox termelés gépek baleset és élet védelem 

Raktar hatso raktár terület értékvédelem 

Ofszet nyomda termelés gépek baleset és élet védelem 

Jagenberg ragasztas termelés gépek baleset és élet védelem 

Kasirozo termelés gépek baleset és élet védelem 

Protocon targoncatolto termelés közlekedő út baleset és élet védelem 

tervezo iroda útvonal közlekedő út baleset védelem 

Martin termelés gépek baleset és élet védelem 

Parkolo útvonal közlekedő út baleset védelem 

Parkolo útvonal közlekedő út baleset védelem 

Raktar fobejarat raktár közlekedő út baleset és élet védelem 

Raktar keszaru raktár közlekedő út baleset és élet védelem 

Raktar alapanyag raktár közlekedő út baleset és élet védelem 

Raktar alapanyag korollo raktár közlekedő út baleset és élet védelem  

Viztarozo terület víztározó baleset és élet védelem 

Hulladek tarolo terület gépek élet védelem 

Roda termelés gépek baleset és élet védelem 

Porta bejarat útvonal Bejárat, Porta, parkoló Érték védelem, belépés 

 
 
 
 


