
Kamerával megfigyelt terület 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Variotex Kft. saját ingatlanának területén és annak udavrán a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján 

elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek 

személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseinek megfelelően. 

 

A személyes adatok felvételének és rögzítésének adatkezelési nyilvántartási száma: 

NAIH-133354/2017 

 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja: 

- az objektum biztonságának megóvása, a Variotex Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint 

a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni 

javainak megóvása. 

 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja: 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése. 

 

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz: 

- a Kft. ügyvezetője vagy általa kijelölt személy 

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra 

illetékes más hatóság férhet hozzá. 

 

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 1113 Budapest, Karolina út 17/b. 

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama: 

- a rögzítéstől számított 3, azaz három nap [jogalap: 2005.:CXXXIII. tv. 31. § (2) bekezdés] 

- vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a felvételt jog vagy 

jogos érdekigazolásával kérték, hogy a Kft. azt ne semmisítse meg [jogalap: Szvtv. 31. § (6) 

bekezdés] 

 

A rögzített és tárolt személyes adatokat, kép- és hangfelvételeket a fenti időtartamok elteltével 

felhasználás hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az minősül, 

ha a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági 

eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának 

rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a 

Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített 

kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak 

haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól 

számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a 



rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a Kft. megsemmisíti, illetőleg 

törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le. 

 

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy 

jogosult: 

- a Variotex Kft. ügyvezetőjéhez címzett írásbeli megkeresésében az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes 

adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, 

jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 

 


