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Jelen (a H6vizgy6gyftird6 6s Szent Andnis Reumak6rhaz teriilet6n mtikdd6 elektronikus

megfigyelSrendszerekre vonatkozb) ADATI{EZELESI TAJEKOZATATOVAL tajeko^atja

ondket az Intdzm6ny, hogy a 8380 H'viz, Dr. Schulhof Vilmos s6tany 1. szrlm alatti

sz6khely6n elektronikus megfi gyel6rendszert miikodtet.

1. AdatkezelS neve, el6rhet6s6gei:

Az adatkezell megnevez6se: H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andrr{s Reumak6rhriz

Az adatkezel6 levelez6si cime: 8380 H6viz, Dr. Schulhof Viknos s6tri.ny l.
Az adalkezel| e-mail cime: info@spaheviz.hu

Az adatkezel| telefonszima: +36 83 501 700

Az adatkezelf honlapj a: www. spaheviz.hu

A H6vizgy6gyffird6 6s Szent Andrris Reumak6rhdz adatkezeldsi alapelvei dsszhangban

vannak az adatv6delemmel kapcsolatos hat6lyos jogszabilyokkal, igy kiil6ndsen az

al6bbiakkal:

- Az Eur6pai Parlament ds a Tan6cs (EU) 20161679 rendelete (2016. eprilis 27.) -
a term6szetes szemdlyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tdrtdn6 vddelm6r6l 6s

az ilyen adatok szabad riramliisrir6l, valamint a 95l46lEK rcndelet hatilyon kiviil helyez6s6r6l

(6ltal6nos adatvddelmi rendelet, GDPR);
- 2011. 6vi CX[. torvdny - az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az

inform6ci6szabads6gr6l (lnfofv.)
- 2013.6vi V. t6rv6ny - a Polgriri Ttirvdnykdnyw6l @tk.)
- 1997 .6vi CLN. t6rv6ny - az eg6szsdgiigyr6l @t. tv.)

- 1997 . dvi XLVII. tdrvdny az egdszsdgtigyi €,s ahozzi$ttk kapcsol6d6 szem6lyes

adatok kezel6sdr6l 6s v6delm6r6l

- 1996. dvi LIII. tdrvdny - a termdszet v6delmdr6l

- 1997. dvi CLV. tdrv6ny - a fogyasa6vddelemr6l (FSytv.)

- 1998. 6vi XIX. t6rv6ny - a biintet6eljrinisr6l @e.)
- 2000. dvi C. tdrv6ny - a szimvitelr6l (Szimv. tv.)

- 2001. 6vi CVIII. tdrv6ny - az elektronikus kereskedelmi szolg6ltatasok,

valamint az informrici6s tiirsadalommal 6sszefiigg6 szolgrlLltauisok egyes k6rd6seirSl (Eker.

w.)
- 2001.6vi C. tdrvdny - az elektronikus hirk6zl6sr6l (Eht.)

- 2005. 6vi C)O(XIII. torv6ny - a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint a

magrinnyomoz6i tev6kenys6g szab:ilyair6l (SzVMt.);
- 2008. 6vi XLVIII. torv6ny - a gazdasigi reklimtev6kenys6g egyes korl6tair6l

(Grt.)

- 2005. 6vi CLXIV. tdrv6ny - a kereskedelemr6l
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A H6vizgy6gyftird6 6s Szent Andriis ReumakorhfLz ainal tizemeltetett teriileten elekftonikus
megfigyel6- 6s rdgzit6rendszer mrikddik, melynek r6szek6nt kamerrik keriiltek elhelyez6sre.
A kamerilk pontos elhelyezkeddse 6s a megfigyelt teriiletek megnevez6se jelen t6jdkoztat6
mell6klet6ben tal6lhat6k.

2. Az adatkezeles cdlja: az emberi 6let, a testi 6psdg, valamint a vagyon v6delme 6rdekdben a
jogs6rt6sek megel6z6se, 6szlel6se, az elkdvetri tetten6r6se, valamint ajogs6rt6sek bizonyit6sa,
az Int6zm6ny tertilet6re engeddly n6lkiil bei6p6k azonosirdsa, a bel6pds t6ny6nek r6gzit6se, az
illetdkteleniil benntart6zkod6k tev6kenys6g6nek dokumentiiliisa, az esetlegesen elSfordul6
munkahelyi 6s egy6b balesetek kririilmdnyeinek vizsgilatiJ;roz tdrtdn6 segits6gnytjt6s.

3. Az adatkezel6s jogalapja:

- venddgek eset6ben az it'.ntetl hoz:zi1irulasa az 6tterem tertilet6re val6 bel6p6ssel, a

szew iz:u,t hasznilatiu al,
- munkav6llal6k eset6ben a munka tdrv6nykdnyv6r<il sz6l6 2012. dvi I. tOrv6ny

(Mt.) I 1. $-a, tovribbri a GDPR 6. cikk (1) bekezdds6nek f) pontja, ugyanis a
Hdvizgy6gyftird6 6s Szent Andrris Reumak6rhriznak jogos 6rdeke fliz6dik a

vagyonvddelemhez.

- betegek eset6ben az 41et, testi dps6g...

4. A kezelt szemdlyes adatok tipusa; az Intdzmlny teriilet6re bel6p6, valamint a bels<i

szervizriakat hasznril6 szem6lyeknek a kdpfelv6teleken litsz6d6 arck6pm:isa, hangia,
Int6zm6nyen beliili mozgiisa, mint a megfigyel<irendszer iiltal rogzitett szemdlyes adatai.

5. Az adatkezelis id6tartama: felhasznrilis hi:inydban harminc nap [SzVMt. 3 I . g (3) bek.c)
pontl.

Adatfeldolgoz6:

N6v
Sz6khely

Adatfeldolgoz6i tev6kenys6g: elektronikus megfigyel6- 6s r<igzit6 rendszer karbantarlisa, a
felvdtelek kiirilsa.

6. A felv6telek felhaszn6lisa
a. A kamerdk aktu6lis k6pdnek megtekint6s6re jogosult: a H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andriis
Reumak6rhiiz szabiiyzatban meghatiirozott munkakdrdkben dolgoz6 ds jogosultsdggal
rendelkez6 szem6lyek 6s a BeIl Telecom jogosults6ggal rendelkez6 munkavrillal6i.
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b. A kamer6k felv6tel6nek megtekintdsdre jogosult: a H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andr6s
Reumak6rhdz ds Bell Telecom Kft. jogosultsriggal rendelkez6 munkavSllal6i.
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A kameriik felv6tel6t adathordoz6ra nigziteni jogosult: az MS Technika Kft. jogosultsriggal

rendelkez6 munkav6llal6i.

7. A kezelt szem6lyes adatok tipusa: az Int€zmdny teriilet6re bel6p<i, valamint a szervizutakat

haszn6l6 szem6lyeknek a k6pfelv6teleken ltitsz6d6 arck6pm6sa 6s egy6b, a

megfi gyel6rendszer ithal rcgzilett szem6lyes adatai.

8. Az adatkezelds id6tartama: felhas"n6lis hi6ny6ban harminc nap [SzVMt. 31. $ (3) bek.c)

pontl.
Adatfeldol9oz6:
N6v
Sz6khely:

Adatfeldolgoz6i tev6kenys6g: elektronikus megfrgyel6- 6s rtigzit6rendszer karbantartrlsa" a

felv6telek kiinisa.

9. A felvdtelek felhasznrllisa

A kamerak aktualis k6p6nek megtekintds6re jogosult: a H6vizgy6gyffird6 6s Szent Andr6s

Reumak6rhriz 6s a Bell Telecom Kft. jogosultsriggal rendelkez6 munkav6llal6i.

A kameriik felv6tel6nek meglekintdsdre jogosult: a H6vizgy6gyffird6 6s Szent Andflis

Reumak6rhriz 6s a Bell Telecom Kft. jogosultsrlggal rendelkez6 munkavillal6i.

A kamer6k felv6tel6t adathordoz6ra rogziteni jogosult: Bell Telecom Kft. jogosults6ggal

rendelkez6 munkavrillal6i.

A H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andr6s Reumak,'rhlz irltal iizemeltetett kameras megfigyelo- es

rcigzit6rendszer tilrolt felv6teleib e kizdrSlag az emberi 6let, testi 6ps6g 6s vagyon s6relm6re

elk6vetett jogs6rt6sek bizonyitilsa 6s az elk6vet5 azonositiisa 6rdek€ben tekinthetnek be az

arra jogosultsdggal rendelkezS szem6lyek.

10. Azon drintett, akinek jog6t vagy jogos 6rdek6t a k6pfelv6tel rdgzit6se 6rinti, jogrinak vagy

jogos 6rdek6nek igazollsiwal k6rheti, hogy a felv6telt az adatkezell ne semmisitse meg,

illewe ne t6rdlje a bir6s6g vagy a hat6s6g megkeres6s6ig, de legfeljebb 30 napig. A felvdtelen

szerepl5 szem6ly t6j6koztat6st k6rhet az elektronikus megfigyelSrendszerrel r6la k6sziilt

felv6telr6l, k6rheti m6solat k6szit6s6t, illetve ha a felv6telen m6s szem6ly is szerepel,

betekint6st nyerhet a felvetelbe. Az 6rintett k6rheti a r6la k6sziilt felv6tel tdrl6s6t, a felv6tellel

kapcsolatos adatok m6dosiuisat illetve tiltako zhat az adatkezel6s ellen.

4

c. A H6vizgy6gyffird6 6s Szent Andrds Reumak6rhaz ri,ltal tizemeltetett kamer6s megfigyelti-

6s rdgzit6rendszer trirolt felvdteleibe kizrlr6lag az emberi 6let, testi 6psdg 6s vagyon s6relm6re

elkovetett jogsdrt6sek bizonyitiisa 6s az elk<ivet6 azonosit6sa 6rdek6ben tekinthetnek be az

arra jogosults6ggal rendelkez6 szem6lyek.
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Adatkezel6 a rdgzitett felv6telekbe tdrt6n6 betekintdseket, az azt v6gzo szemdly nevdt, az

adatok megismerds6nek ok6t 6s idej6t jegyz6kcinyvben rdgziti.
11. Adattovribbitris: szab6lys6rt6si vagy btintet6eljards eset6n az azokat lefolytat6 hat6s6gok,

bir6s6gok fel6.

Az itadolt adatok k<ire: a kamerarendszer iiltal k6szitett, relevdns informiici6t tartzlmazo

felv6telek.

Az adattoviibbitrisok jogalapja: aBe.7l. $ (1) bekezd6se, 151. $ (2) bekezddsdnek a) pontja 6s

a 171. $ (2) bekezd6se, valamint az Snv.75. $ (1) bekezd6s6nek a) pontja 6s 78. $ (3)

bekezd6se.
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12. Az adatkezelds id6tartama:

A H6vizgy6gyfiird<i 6s Szent Andr6s Reumak6rhiz a bels5 adatv6delmi felel6s fitjdn az

adatv6delmi incidenssel kapcsolatos int6zkeddsek ellen6rzdse, valamint az 6rintett

trijdkoztatrisa c6ljrib6l nyilvintartast vezet, amely tartalmazza az €rinIell szem6lyes adatok

kdrdt, az adatvddelmi incidenssel drintettek kdr6t 6s sztunAt, az adatv6delmi incidens

id6pontj6t, kdriilm6nyeit, hatrlsait 6s az elhdritdsdra meglett intdzked6seket, valamint az

adatkezeldst el6ir6 jogszabiilyban meghat6rozott egy6b adatokat.

Az lnfotv. 6rtelm6ben az adatkezell az adattovibbitis jogszenisdgdnek ellen6rz6se, valamint
az 6rintett trijdkoztatdsa c6lj6b6l adattov:ibbitdsi nyilvantart{st vezet, amely tafialmazza az

rlltala kezelt szem6lyes adatok tov6bbit6sdnak id6pondii, az adaltovitbbit6s jogalapjrit 6s

cimzettj6t, a toviibbitott szemdlyes adatok kdrdnek meghatiiroz6siit, valamint az adatkezellst

el6ir6 jogszabdlyban meghatiirozotl egy6b adatokat. Ezeket az adatokat az adatkezel6 az

Info.tv. 15. $ (3) bekezd6se alapjrin 5 6vig tartja nyilv6n.
Az erintell kdrelm6re az adatkezelo tij6koztatrist ad az 6rintett ekala kezelt, illewe az rlltala

vagy rendelkez6se szerint megbizott adatfeldolgoz6 riltal feldolgozott adatair6l, azok

forriisrir6l, az adatkezeles c6ljdr6l, jogalapjar6l, id6tartam6r6l, az adatfeldolgozi nev6r6l,
cim6r6l 6s az adatkezel6ssel 6sszeftigg6 tev6kenys6g6r<il , az adatv6delmi incidens

k<irtilm6nyeir6l, hatiisair6l 6s az elh6rit6sara megtett intdzked6sekr<il, tov6bb6 - az erintell
szem6lyes adatainak toviibbitiisa eset6n - az adattov{bbit6s jogalapjrir6l 6s cimzettj6r6l.

Az adafiovebbitissal vagy adafv6delmi incidenssel 6rintett adatok nyilviintartiisban val6

megrirz6s6re irrinyul6 - ds effiek alapjrin a trij6koztatasi - k6telezettsdg id6tartamin az

adatkezel6st el<iir6 jogszabdly korl6tozhatja. E korl6toziis kdr6ben szemdlyes adatok eset6ben

6t 6vn6l, kiildnleges adatok eset6ben pedig husz dvn6l rdvidebb id6tartam nem 6llapithat6
meg.

1 3. Adatbiztons6gi int6zkeddsek

A H6vizgy6gyftird6 6s Szent Andriis Reumak6rhrlz kijelenti, hogy megfelel6 biaons6gi
intdzked6seket hozott annak 6rdek6ben, hogy a kamer6k altal rogzitett felv6teleken szerepl5

szem6lyes adatokat v6dje a jogosulatlan hozzif€rds, megv6ltoaatris, tovrlbbitis,
nyilvrinoss6gra hozatal, tdrl6s vagy megsemmisitds, valamint a v6letlen megsemmisiilds 6s
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s6rtil6s, tov6bb6 az alkalmazolt technika megv6ltoziiLs6b6l fakad6 hozz6f6rhetetlenn6 vrilds'

ellen.

A H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andtis Reumak6rhilz gondoskodott arr6l, hogy adatokhoz

hozzirfdrb munkavrillal6kat megfelel6en t i5koztatta ds kioktatta az adatvddelmi

kdvetelmdnyekr<il.

14. Trijdkoztatjuk, hogy a H6vizgy6gyftird6 6s Szent Andras Reumak6rheiz elektronikus
bel6ptet5 rendszert nem i.izemeltet.

Hdviz,2018. mrljus 24.
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