ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével
kapcsolatban
a jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja
alapján
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Felügyeleti hatóság:

Gyulakonyha Élelmezési kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
04-09-009056
5700 Gyula, Szt. István u. 29/1.
20389808-2-04
20389808-5629-572-04
66/560-390
gyulakonyha@t-online.hu
www.gyulakonyha.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

BEVEZETÉS
Az Adatkezelő egyes telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert (kamerákat) működtet. A
területen 14 db kamera került elhelyezésre. A kamerás megfigyelési rendszer (Analóg) egyfelől
folyamatos megfigyelést (élőkép) biztosít, másfelöl ezt rögzíti is (tárolt felvétel).
Adatkezelés megnevezése: személy és vagyonvédelmi célú kamerás megfigyelés
Adatkezelés célja: elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint
a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértések bizonyítása, valamint veszélyes gépek megfigyelése.
Érintettek kategóriája: a Társaság telephelyeire érkező ügyfelek, valamint a Társaság
munkavállalói
Személyes adatok kategóriája: elsődlegesen a természetes személy arcképmása, továbbá a rá
vonatkoztatható következtetés, így az adott természetes személy magatartása, viselkedése.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont].
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT ELVÉGZÉSÉNEK OKA
A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a Gyulakonyha Élelmezési Kereskedelmi és
Szolgáltató Nonprofit Kft. az érdekmérlegelési teszt alapjául szolgáló adatot a 6. cikk (1)
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bekezdés f) pontja alapján kezeli, miszerint az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelő vagy harmadik személy ezen jogos érdeke a
személyesadatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon. Annak megállapítása
céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatvonatkozásában
teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Kft. az érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult-e ezen
személyes adat további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.
A JOGOS ÉRDEK FENNÁLLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA
A telephelyeken lévő vagyonvédelmi kamerák működésének és használatának a célja az
Adatkezelő ingatlanának területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi
szabadságának a védelme. További célja az üzleti titok védelme, valamint az telephelyeken
tartózkodó személyek, illetve az Adatkezelő által tulajdonolt vagy használt vagyontárgyainak
a védelme (vagyonvédelem).
A jogos érdek megnevezése: személy-és vagyonbiztonság garantálásához fűződő jogos érdek.
Az Adatkezelő által a kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általuk rögzített megfigyelési
terület és a kamerákon beállított dőlésszög alapján az általuk megfigyelt pontos látómező a
szükséges minimális személyes adatkezelést eredményezze.
AZ ÉRDEKEK MÉRLEGELÉSE (az adatkezelés hatásainak vizsgálata)
1) Az Adatkezelőt érheti hátrány az adatkezelés elmaradása miatt, ugyanis az adatkezelés
hiányában az Adatkezelő a megtörtént eseményekről más módon nem tudna hitelesen
informálódni, így nem tudna hatékonyan fellépni az adatkezelési célok elérése érdekében.
Az adatkezelés elmaradása (kamerás rögzítés hiánya) esetén a lopások és a vagyon elleni
bűncselekmények kevésbé felderíthetők. Ebből adódóan várható lenne az Adatkezelő
épületei, berendezései és más, az épületekben, illetve az ingatlanon tartózkodó személyek
vagyona és esetlegesen személye elleni bűncselekmények számának növekedése.
2) Az adatkezelés szükséges a lopások megelőzéséhez, vagyontárgyak védelméhez, valamint
a balesetek megelőzéséhez, továbbá már megtörtént lopás, rongálás vagy baleset esetén a
körülmények utólagos feltárásához, tehát az Adatkezelő céljának az eléréséhez.
3) A kamerás megfigyelés fontos eszköz a személy- és vagyonbiztonság garantálása érdekében,
tehát az Adatkezelő számára az adatkezelési tevékenység jelentőséggel bír.
4) Az Adatkezelő területén tartózkodó harmadik személyeknek is érdeke a személy- és
vagyonbiztonság fenntartása, így az adatkezelés szükséges valamely harmadik személy
céljának megvalósításához is.
5) A kamerák úgy lettek elhelyezve, hogy azok látószöge és az azokon rögzített esemény
folytán alkalmasak legyenek esetleges lopások vagy vagyontárgyak sérülésének
megakadályozására, felderítésére utólagos, az életet és testi épséget veszélyeztető
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folyamatok, események megfigyelésére. Ezért az adatkezelés alkalmas a mind az
adatkezelő, mind valamely harmadik személy céljának elérésére.
6) Az adatkezelés, az alábbiak miatt, az érintettek jogait és szabadságait arányosan korlátozza,
az adatkezeléssel elérhető előnyökhöz képest aránytalan korlátozás nem valósul meg.
7) A cél elérésének kisebb korlátozást megvalósító módja nem létezik, jelenleg nem áll
rendelkezésre olyan technika vagy megoldás, amellyel képfelvételek készítése nélkül
rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy baleset vagy bűncselekmény kapcsán, így e célok
elérése más, - az érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben
korlátozó - módszerrel nem biztosítható.
8) Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedően megvalósuló
vagyon-, személy- és üzleti titokvédelem megvalósulása; jogsértés esetén pedig a felderítés
és a bizonyítás jelentős mértékű megkönnyítése, beleértve akár az érintettet kimentő,
felelősségének hiányát megállapító bizonyítást is.
9) Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtlen hatás az, hogy képmása, a
megfigyelési területre való be- és kilépése, azaz mozgása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre
kerül. A tárolt felvételek visszanézése esetén pedig ezen személyes adatok a múltra nézve is
rekonstruálhatóak. A tárolt felvételek továbbá az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott esetekben (pl. valamilyen baleset, incidens, szabálysértés, vagy
bűncselekmény gyanúja esetén) átadásra kerülhetnek jogi képviselő, hatóság vagy bíróság
részére. Az Adatkezelő és az érintettek között bizonyos fokú egyenlőtlenség áll fenn továbbá
annyiban, hogy az adatkezelés célját és körülményeit az Adatkezelő állapította meg, erre az
érintetteknek ráhatása nincs. Ez ugyanakkor a kamerás megfigyelési rendszerek sajátossága,
az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelési rendszer megfelel az általánosan
bevett gyakorlatnak, nem kerül sor olyan adatkezelési műveletre, amely ehhez képest
szokatlan vagy ésszerűen ne lenne előre látható. A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozza
az, hogy az érintettet számos jog illeti meg a jelen adatkezelés kapcsán. Az egyes érintetti
jogok pontos tartalmát az Adatkezelési Tájékoztató mutatja be.
10) Az érintetett a kamerás megfigyelés nem éri váratlanul, mivel arról tájékoztatást kap a
figyelemfelhívó jelzések útján, valamint a megfigyelt területen tájékoztatás található az
adatkezelő személyéről és az Adatkezelési tájékoztató eléréséről.
11) Az adatkezelésben az alábbi személyek lehetnek érintettek: az Adatkezelő területére,
helyiségeibe belépő személy (aki lehet ügyfél vagy az Adatkezelő üzleti partnerei), valamint
az Adatkezelő munkavállalói.
12) Hatalmi egyensúlytalanság a munkavállalók esetében igen, harmadik személyek esetében
nem áll fenn.
13) Az érintettek nagy része nagykorú, de kiskorúak is előfordulhatnak.
14) Az érintettől a személyes adatok megszerzése közvetlen módon történik.
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15) Az érintett az adatkezelésről megfelelő tájékoztatást kap a kamerafelvétel készítésére
vonatkozóan (egyértelmű figyelemfelhívó jelzéseket helyeztünk ki, továbbá az érintettek
rendelkezésére áll az erre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató).
16) Az Adatkezelő által a rendszer üzemeltetése során vállalt garanciák:
a. a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes szabályozása
b. fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb érdek- és jogsérelemmel
járó megoldás alkalmazása
c. a belső szabályzatot követő eljárásrend megkövetelése
d. olyan kameratelepítési terv, mely figyelembe veszi a kamerák elhelyezésével
kapcsolatos alapkövetelményeket (pl. mosdóban nem lehet kamerát kihelyezni,
tilos a rejtett kamera használata, stb.) és maximálisan figyelembe veszi a privát
szféra védelmét.
17) A munkavállalóknak nincs lehetőségük tiltakozni az adatkezelés ellen, harmadik
személyek, amennyiben tiltakoznak az adatkezelés ellen, nem léphetnek be a kamerával
megfigyelt területre.
18) Az Adatkezelő a megőrzési időt a korlátozott tárolhatóság elvével összhangban határozta
meg, így a felvételeket felhasználás hiányában maximum 30 napig őrzi, mivel az
Adatkezelőnél az általános személy és vagyonvédelmi célokhoz képest nem merül fel olyan
speciális indok, ami a hosszabb tartamú adatmegőrzést indokolná.
AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE
Az adatkezelés a fentiekben meghatározott cél elérése érdekében szükséges. A teszt
eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő jogszerű érdeke magasabb rendű, mint az
érintettek fentiekben azonosított jogai és szabadságai. Az érintettet nem éri aránytalan sérelem
az adatkezelés miatt, az adatkezelő azt a vonatkozó szabályok megtartásával, és az érintett
szükséges tájékoztatásával folytatja.

Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………
adatvédelmi tisztviselő

……………………………
ügyvezető
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