
 1  
 

 

Adatvédelmi tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszerhez 2022. 
 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERHEZ 
2022. 

 

 

Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatásunkat, amelynek célja annak biztosítása, hogy adatait az Európai Unió 

Általános Adatvédelmi Rendelete és a hatályos magyar adatvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeljük és 

Önt a térfigyelő kamerák működtetésével összefüggő adatkezelésünkről megfelelően tájékoztassuk. 

A Netmetro Iroda, mint adatkezelő a jelen telephelyén/üzletében üzemeltetett megfigyelőrendszerrel rögzített 
kamerafelvételeket, mint személyes adatokat kezeli.  
Az adatkezelés céljai: 

- a személy- és vagyonvédelem biztosítása az adatkezelő telephelyén/üzletében; 

- a kamerafelvétel során rögzített személyes adatok felhasználása esetén, azaz, ha személy- vagy 

vagyonbiztonságot veszélyeztető, sértő cselekmény gyanúja merül fel, illetve arra vonatkozó bejelentés 

érkezik, az erre vonatkozó jogi igény érvényesítése.  

Az adatkezelés jogalapját cégünk vagy a károsult harmadik személy alábbiakhoz fűződő jogos érdeke képezi:  

- cégünk, illetve a telephelyén/üzleteiben tartózkodó személyek azon érdeke, hogy személyük (cégünk esetén 

munkatársaink személye) vagy vagyontárgyai védelmét, megóvását megfelelően biztosítsa; 

- cégünk vagy más károsult személy általi, illetve vele szembeni igényérvényesítés esetén az igényt vagy a 

védekezést alátámasztó adatok rendelkezésre állásához, igazolhatóságához fűződő érdeke. 

A kezelt adatok megőrzési ideje: 

- A kamerafelvételek tárolásának időtartama a rögzítéstől számított 15 munkanap, amelyet követően 

felhasználás vagy felhasználási célú mentés esetét kivéve a felvételek törlésre kerülnek; 

- A kamerafelvétel jogi igény érvényesítése céljából való mentése, vagy felhasználása esetén, ha a 

megőrzésre vonatkozó igény bejelentésétől számított 30 napon belül hatósági vagy bírósági megkeresés 

nem érkezik, akkor a mentésre vonatkozó kéréstől számított 30 nap elteltével a felvételt töröljük, egyéb 

esetben a felhasznált felvétel megőrzési ideje a vonatkozó jogi igényérvényesítési idő végéig, illetve a 

vonatkozó eljárás jogerős befejezéséig tart. 

A kamerafelvételekhez harmadik személy nem fér hozzá, az adatokat a felhasználás esetét kivéve nem továbbítjuk 

másnak. Felhasználás esetén a jogi eljárással érintett személyek (eljáró hatóság vagy bíróság, eljárás alá vont 

személy, ügyvédek) számára válik hozzáférhetővé a felvétel. Company 
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Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az Önről tárolt adatokhoz való 

hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá, jogszabályi feltételek fennállása esetén kérelmezheti az Önről tárolt 

adatok törlését, illetve kérheti azok kezelésének korlátozását. Személyes adatai kapcsán automatizált döntéshozatal, 

különleges adatok kezelése vagy harmadik országba való adattovábbítás nem történik. 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt adatait jogos érdek alapján kezeljük, kifejezetten is felhívjuk figyelmét 

a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhat, vagy erre irányuló 

kérelmét szóban is előadhatja telephelyünkön, illetve üzletünkben, amit jegyzőkönyvbe foglalunk.  

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panaszával (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 

Telefon: + 36 1 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken (http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, 

cégünkhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat 

1)Adatkezelő 
Neve: Netmetro Betéti társaság 
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 2. 
Cégjegyzékszáma: 15-06-095719 
Képviseli: Veres József ügyvezető 
Adószáma: 27834945-1-15 
Honlap: www.netmetro.hu 
 
2) Adatkezelő 
Név: Veres József egyéni vállalkozó 
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 2. 
Adószám: 66136523-1-35 
Nyilvántartási szám: 32042687 
Bejegyezte: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság. 
Email címe: info@netmetro.hu 
Honlap: www.netmetro.hu, www.veresjozsef.hu 
 
Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. Erre 
való tekintettel a GDPR elvárásai mentén Adatkezelők egymással megállapodásban rögzítették a GDPR szerinti 
adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint az érintettekkel szembeni szerepüket az 
alábbiak szerint:  
Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a GDPR 26. cikk (3) bekezdése alapján érintetti jogaikat bármelyik 

adatkezelővel szemben érvényesíthetik. Az adatkezelők együtt a továbbiakban: az Adatkezelő. 

Adatvédelmi ügyekben eljár: Veres József 
Postacím: 4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 2. 
Email címe: info@netmetro.hu 
 
 
Hatályos, 2022. 05. 15. 
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