
TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 
(VIDEOKAMERÁK) ALKALMAZÁSÁRÓL


1. ADATKEZELŐ: 

Kernács Pál Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2400 Dunaújváros, Váci Mihály utca 6. földszint
Telefon: +36 30 640 1784
E-mail: laczko.bernadett@alibipizzeria.hu
Weboldal: alibipizzeria.hu
Céginformáció: 07-09-023928
Adószám: 24383093-2-07

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE 
ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA: 

• Az adatkezelés célja: A vagyon védelme, a közegészségügyi kockázatok csökkentése, 
valamint a testi épség érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető 
tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

• A kezelt adatok köre: arcképmás
• Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke
• Az adatkezelés időtartama: Három munkanap
• Az adatkezelés módja: elektronikus

Az adatkezelő az étterem területén az emberi élet, testi épség és a vagyonvédelem 
érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alklamaz, amely képrögzítést tesz lehetővé.

A Kernács Pál Kft. a kamerarendszer telepítésekor mérlegelte annak érintettekre gyakorolt 
hatását, és megállapította, hogy a felvételek készítése nem jár az érintettek érdekeire, 
alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű 
korlátozással.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszre működésének ellenőrzése 
céljából a kezelő személyzet, a cégvezető és az adatvédelmi tisztviselő jogosult.


A rögzített felvételeket felhasználás hiányában három munkanapig őrizzük meg. A 
kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányul, a kezelt személyes 
adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a 
személyi és vagyonvédelmi cél megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél 
megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig tároltak. Az akinek jogát vagy jogos 
érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három 
munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásásval kérheti, hogy az adatot 
annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.


Az adatkezekő minden kamerával felszerelt helyre tájékoztatót helyezett el.
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3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI:

3.1. Hozzáférési jog 

a) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen 
köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért 
az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat 
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles 
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem 
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


b) A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) az laczko.bernadett@alibipizzeria.hu 
vagy 2400 Dunaújváros, Váci Mihály utca 6. földszint. címen gyakorolható.


c) Az érintett részére kérésére - személyazonosságának igazolása után szóban is adható 
tájékoztatás.


3.2. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


3.3. A törléshez való jog 

a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 
kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélül törölje a rá vonatkozó adatokat:


• Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyüjtötték 
vagy más módon kezelték;


• Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;


• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;


• A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kinálásával kapcsolatban kerül sor.


a) Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; 
a népegészségügy területét érintő; arciválási, tudományos és történelmi kutatás 
céljából; vagy jogi igények védelméhez.
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3.4. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha


• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények érvényesítéséhez.
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek e az érintett indokaival szemben.

b) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok  a tárolás kivételével csak 
az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme 
érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3.5. Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vontakozó, általa az adatkezelő részére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


3.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan , kizárólag automatizált adatkezelés - 
ideértve a profilalkotást is - amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené.


b) Ne alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti 
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.


c) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.


3.7. Visszavonás joga 

Az érintett jgosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


3.8. Eljárási jogszabájok 

a) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja azérintettet a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabítható.


b) A határidő meghosszabtásáról az adatkezelő a késelem oakinak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve 
ha az érintett azt másként kéri.
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c) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélül de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat 
be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvosltai jogával.


d) A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő 
a kért intézkedések meghozatlábal járó admiszitratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel 
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


e) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékozat az általa végzett valamennyi helyesbítésről , 
törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett 
kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.


f) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratyv költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek 
rendeklezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.


3.9. Kártérítés és sérelemdíj 

a) Minden olyan személy, aki az adatvédelei rendelet megsérétésének erdményeként vagyoni 
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért - az adatkezelőtől vagy az 
adatfeldolgozótól - kártérításre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik 
felelőséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adateldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az 
adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.


b) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az 
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az 
adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelé és adatfeldolgozó egyenlő 
felelőséggel tartozik a teljes kárért.


c) Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól  ha bizonyítja, hogy a kárt 
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


3.10. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az 
alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el.


3.11. Adatvédelmi Hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.

Név:	 	 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:	 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím:	 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail:		 ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:	 +36 1 391 1400
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