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Megfigyelési szabályzat

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2151. Fót, Malom utca 1., cégjegyzékszám: 13-09124501), mint munkáltató (Munkáltató) és mint adatkezelő (Adatkezelő) az Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 20.§ (1) és (2) bekezdései alapján a Munkáltató területén üzemeltetett kamerarendszerrel és az egyéb használatban lévő elektronikus megfigyelő rendszerrel összefüggésben és az alábbi egyértelmű és részletes tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat állapítja meg.
I. Adatkezelő adatai:
Adatkezelő cégneve: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Adatkezelő székhelye: 2151. Fót, Malom utca 1.
Adatkezelő cégjegyzékszáma és a nyilvántartó cégbíróság megnevezése: 13-09-124501, Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelő email címe: fotikft@gmail.com
Adatkezelő telefonszáma: 27/539-680
Adatkezelő weboldalának címe: http://fotikozszolg.hu
Adatfeldolgozók adatai:
GPS nyomkövetés adatfeldolgozója:
Adatfeldolgozó cégneve: FlexCom Kommunikációs Kft.
Adatfeldolgozó székhelye: 2151. Fót Szent Benedek park 69.
Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01 09
Adatfeldolgozó email címe: info@nyomkovetes.net
Adatfeldolgozó telefonszáma: + 36 20 546 6884
Adatfeldolgozó weboldalának címe: www.nyomkovetes.net
Az adatfeldolgozó által közzétett adatvédelmi tájékoztató elérhetősége:
https://nyomkovetes.net/TMP_DOC/Adatvédelmi nyilatkozat.pdf
Riasztó üzemeltető vagyonvédelmi szerződött partner:
Adatfeldolgozó cégneve: Multi Alarm Zrt
Adatfeldolgozó székhelye: 1106 Budapest, Fátyolka utca 8.
Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01 10 044636
Adatfeldolgozó email címe: ugyfelszolgalat@multialarm.hu
Adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (20) 996 6013
Adatfeldolgozó weboldalának címe: https://multialarm.hu/
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között adatfeldolgozói megbízási szerződés került megkötésre, a köztük
lévő szerződés kiegészítéseképpen.
A kamerás megfigyelés esetén az adatkezelő nem alkalmaz harmadik fél adatfeldolgozót.
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II. Az adatkezelés során kezelt személyes adatok és érintettek köre
1.

Adatkezelési tevékenység köre, fajtája:
a. képfelvétel (videofelvétel) készítése kamerarendszerrel, (hangfelvétel nem készül)
b. gépjármű mozgásának követése a gépjárműbe szerelt gps nyomkövető rendszerrel
c. riasztórendszer működtetésére jogosult munkavállalók aktiválási tevékenységének feljegyzése

A kezelt személyes adatok köre:
a. Az érintettek arcképmása (hangfelvétel nem készül)
b. Az érintettek mozgása
c. Az érintettek érkezési és távozási időpontja
3. Az érintettek köre:
a. Valamennyi, az adatkezelő székhelyére és kamerával ellátott telephelyére belépő személy
2.

(munkavállalók, szerződéses partnerek, közlekedő ügyfelek)
b. Munkavállalók
c. Riasztó rendszer kezelésére jogosult munkavállalók
III. Az adatkezelés célja:
A megfigyelésnek, a képfelvételek rögzítésének és a riasztórendszer adatrögzítésének célja az adatkezelő
székhelyének területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és személyes adatok (a
székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon található üzleti titkok) védelme.
Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más
hatósági eljárás keretében felhasználásra.
A nyomkövető rendszerek üzemeltetésének célja a gépjárművek mozgásának dokumentálása a szerződéses partnerekkel, elsősorban Fót Város Önkormányzatával való elszámolás céljából.
IV. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő az adatkezelés jogos érdek alapján végzi.
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
• az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás, tartózkodási hely)
• jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem, szerződéses partnerrel
való elszámolás
• Intézkedések a szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vételével
kerültek meghatározásra:
o A nyomkövető berendezések kizárólag a Társaság tulajdonában lévő gépjárművekbe lettek
beszerelve, melyeket magáncélra nem szabad használni, így a munkavállalók magánszféráját
nem veszélyeztetik
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o A kamerák látóterébe nem esik bele pihenő helyiség, ebédlő, mosdó, öltöző. A kamerák az
egyéni munkaállomásokat (irodai szobák) nem figyelik meg. Közterületeket nem érint a
megfigyelés.
o A kamerák használatára kihelyezett táblák figyelmeztetnek, a pontos helyet és látóteret jelen
szabályzat tartalmazza.
o Jelen szabályzat elérhető a Társaság honlapján és a folyosón található hirdetőtáblán.
o A riasztó aktiválásának és kikapcsolásának adatait csupán rendkívüli esemény során tekinti
meg a Társaság
o A kamerák által rögzített felvételeket csak az arra jogosultak tekinthetik meg, a megtekintés
okának, idejének, a megtekintő személyének jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett.
o A kamerák hangot nem rögzítenek.
• Következtetés: Az érdekmérlegelés alapján kijelenthető, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedései
következtében az érintett személyiségi jogai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekénél.

V. Az adatkezelés (felvételek tárolásának) helye és a kamerák által megfigyelt területek, illetve a
GPS nyomkövetővel ellátott gépjárművek:
V.1. Az adatkezelés helye:
• A kamerával történő adatkezelés helye: a Munkáltató székhelye és telephelyei.
• A gps adatok kezelésének helye: az adatfeldolgozó szerverei, hozzáférés online felületen keresztül
lehetséges.
• A riasztó bejelentkezési adatai kezelésének helye: Az adatfeldolgozó szerverei, megkeresés alapján
adják ki a kért adatokat az adatkezelőnek.
V.2. A kamerarendszer a Munkáltató telephelyeire való be- és az onnan történő kijutás megfigyelésére szolgál. A kamerák azonosítója, pontos elhelyezkedése és azok látószöge az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra. A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a kamerák pontos helyét jelölő térképeket telephelyenként.
Kamera
azonosító
Sensor1
Sensor2
Sensor3
Sensor4
Sensor5
Sensor6
Sensor7
Sensor8
Sensor9
Sensor10
Sensor11

Kihelyezett kamerák helye
Malom utca – Főépület homlokzat
Malom utca – Főépület udvar felőli fala
Malom utca – Főépület udvar felőli fala
Malom utca – Főépület udvar felőli fala
Malom utca – Főépület udvar felőli fala
Malom utca – Főépület udvar felőli fala
Malom utca – Főépület hátső homlokzat
Malom utca – Műhely homlokzat
Malom utca – Sótároló
Malom utca – Főépület hátsó homlokzat
Malom utca – Műhely belső fala
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Megfigyelt terület / Kamera
látószöge
Régi személybejárat
Kapubejáró
Parkoló
Főépület bejárat
Műhely bejárat
Raktár bejárati ajtók
Telepehely hátsó része
Főépület
Gépkocsitároló
Főépület mögötti terület
Műhely 2
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Sensor12
Sensor13
Sensor14
Sensor15
Sensor16
Sensor17
Sensor18
Sensor19
Sensor20
Sensor21
Sensor22
Sensor23
Sensor24
Sensor25
Sensor26
Sensor27
Sensor28
Sensor29
Sensor30
Sensor31
Sensor32
Sensor33
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Malom utca – Műhely belső fala
Malom utca – Raktár 1 belső fal
Malom utca – Raktár 2 belső fal
Malom utca – Raktár 3 belső fal
Malom utca – Főépület folyosó
Ferenczy utca 8. – Fóliasátor eleje bal oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor eleje bal oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor eleje bal oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor eleje jobb
oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor eleje jobb
oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor eleje jobb
oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor hátsó rész bal
oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor hátsó rész bal
oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor hátsó rész bal
oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor hátsó rész
jobb oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor hátsó rész
jobb oldal
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor hátsó rész
jobb oldal
Ferenczy utca 8.- Fóliasátor jobb oldala
középen
Ferenczy utca 8.- Fóliasátor jobb oldala
középen
Ferenczy utca 8.- Fóliasátor bal oldala középen
Ferenczy utca 8. - Fóliasátor bal oldala
középen
Ferenczy utca 8. – Konténer nagykapu felé
eső oldala

Műhely 1
Raktár 1
Raktár 2
Raktár 3
Főépület folyosó
Fóliasátor eleje
Fóliasátor oldala
Telephely első fele
Fóliasátor eleje
Fóliasátor oldala
Telephely első fele
Fóliasátor mögötti terület
Fóliasátor oldala
Telephely hátsó része
Fóliasátor mögötti terület
Fóliasátor oldala
Telephely hátsó része
Fóliasátor oldalsó része előre
Fóliasátor oldalsó része hátra
Fóliasátor oldalsó része előre
Fóliasátor oldalsó része hátra
Telephely első része nagykapu és vendégház felé

A telephely bejáratánál a kamerák használatára tábla figyelmeztet.
A Munkáltató olyan kamerát nem üzemeltet, amely kizárólagosan egy Munkavállalót figyel meg.
V.3. Nyomkövető GPS eszközzel felszerelt gépjárművek rendszáma:
YJD-843
- Locsolóautó
GOB-593
- Volkswagen
HLP-505
– MAN Konténerszállító gépjármű
IOA-495
– Volkswagen
5

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

JKW-534
JZT-062
MXG-781
MXG-774
MMN-288
YJP-565
YJD-732
YMA-802
YME-929
PZM-201
PZM-208
NYJ-425
NYJ-426
YLG-234

Megfigyelési szabályzat

- KIA – platós kék
– KIA – platós fehér
– Kegyeleti gépjármű
– Kegyeleti gépjármű
– ÖAF emelődarus gépjármű
– Tigre 3200 traktor
– Dulevo serpőgép
– TRX 7800 traktor
- MTZ traktor
- Volkswagen transporter
- Volkswagen transporter
– Ford platós
– Ford ponyvás
– JCB homlokrakodó

A nyomkövető eszközzel felszerelt gépjárművek belső terében a vezető által jól látható helyen felirat jelzi,
hogy nyomkövető eszközzel megfigyelt jármű.
VI.
Az adatkezelés időtartama
• A kamerák által rögzített képfelvételeket 3 napig tárolja az adatkezelő
• A nyomkövető által rögzített útvonalak 5 évig kérdezhetők le az adatfeldolgozó felületén.
• A riasztóval kapcsolatos adatok 5 évig évig kérdezhetők le az adatfeldolgozó felületén.

VII.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő területeket érintik:
• A képfelvételek és nyomkövetési útvonalak megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyén kívül más személy ne láthassa.
•

A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését, illetve a riasztó rendszer használatának
naplózását kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi
felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

•

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését
és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése
esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
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VIII. Adatok megismerésére jogosultak:
A megfigyelés során gyűjtött adatok kezelésére és megismerésére kizárólag a Munkáltató vezetője, illetve a
Munkáltató erre kijelölt munkavállalói és a jogszabályban erre feljogosított személyek (pl. rendőrség) jogosultak.
A Munkáltató által kijelölt, a kamerák által készített felvételek megismerésére jogosult személyek:
Adatkezelő személy neve:
Munkakör, beosztás
Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető
Pauscher László
útellenőr, informatikus
A Munkáltató által kijelölt, a nyomkövető eszközök által rögzített adatok megismerésére jogosult személyek:
Adatkezelő személy neve:
Munkakör, beosztás
Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető
Forgács László
műszaki vezető
Izbékiné Bátki Szilvia
kertészeti csoportvezető
Szőke Győző
műszaki csoportvezető
Pauscher László
útellenőr, informatikus
Magyar Gabriella
kontrolling csoportvezető
A Munkáltató a felvételek megismerésére jogosult személyek változásáról a Munkavállalók részére tájékoztatást nyújt.
IX. Adattovábbítás
Adattovábbítás csak a fent leírt célból és csak jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben teljesíthető
a hatóságok és egyéb szervezetek (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság, jogi képviselő) részére. A Munkáltató más személy vagy szerv részére nem továbbítja az adatokat.
X. Az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Kelt: Fót, 2019. április 1.
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1. számú melléklet - Kamerák helye a Malom utcai telephelyen
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2. számú melléklet - Kamerák helye a Ferenczy utcai telephelyen
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