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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRŐL 

 
A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (Adatkezelő) székhelyén és a Parkolási 
Ügyfélszolgálaton kamerarendszert üzemeltet személy, vagyon- és adatvédelmi célból.  
Adatkezelő a jelen tájékoztatóval és az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen tesz 
eleget a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási 
kötelezettségének: https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/  
 
Adatkezelő a megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó érintetteket piktogramokkal, 
feliratokkal és jelen tájékoztató kihelyezésével figyelmezteti a kamerás megfigyelőrendszer 
működéséről. 
 
Adatkezelő: Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 
36., parkolási ügyfélszolgálat: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 73., 
www.zugloiparkolas.hu, +36 1 999 5090, adatvedelem@zknp.hu). Adatvédelmi tisztviselő:  
UNI Hill Consulting Kft. – Dr. Dékány Dóra (elérhetőség: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 
út 16. III/17., iroda@unihill.hu) 
 
Az érintettek köre: Adatkezelő székhelyén és a Parkolási Ügyfélszolgálaton tartózkodó 
személyek, akikről a felszerelt kamerarendszer felvételt készít. A székhelyen felszerelt 
kamerák kizárólag képet, a Parkolási Ügyfélszolgálat kamerái képet és hangot is rögzítenek.  
 
A kezelt adatok köre: Érintettek képmása és hangja.   
 
Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén és Parkolási Ügyfélszolgálatán a személy-, 
adat- és vagyonvédelem biztosítása, illetve minőségbiztosítás. 
 
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Adatkezelő jogos 
érdeke, miszerint biztosítsa a munkatársak személyi védelmét, a tulajdonát képező 
vagyontárgyak védelmét és a székhelyen és Parkolási Ügyfélszolgálaton kezelt adatok 
védelmét.  
 
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a felvételeket 21 napig tárolja. A fel nem használt 
felvétel legkésőbb a 21 napos határidő lejártakor automatikusan és helyreállíthatatlanul 
törlődik a rendszerből.  
 
Amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
a GDPR 18. cikk alapján kérheti az adatok zárolását. A felvételek zárolása esetén az ilyen 
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
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előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 
lehet kezelni. Adatkezelő a zárolást legfeljebb 30 napra rendeli el. Amennyiben ez idő alatt 
nem érkezik az adatok átadására vonatkozó, jogszerű kérelem (pl.: rendőrség, hatóság részéről) 
a felvételt visszaállíthatatlanul törölni kell. Ha a rögzített felvételt az adatkezelő az eljárásra 
jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére 
továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell. 
 
Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére a zárolást elrendelték, a zárolás feloldásáról 
előzetesen tájékoztatja. 
 
A személyes adatok címzettjei: A felvétel visszanézésére Adatkezelő ügyvezetője és az általa 
kijelölt személy, valamint a parkolási üzletág vezetője jogosult. A felvétel visszanézésére csak 
az adatkezelési célok érdekében, illetve a hatóság (rendőrség) kérésére kerülhet sor. A 
visszanézést minden esetben dokumentáltan rögzíteni kell, a visszanéző neve, beosztása, 
dátum, időpont és az indok megjelölésével. 
 
Adatbiztonság: Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. A zárt rendszerű 
műszaki megoldással kiépített kamerarendszer megfelel a legmagasabb szintű adatbiztonsági 
követelményeknek. 
 
Érintett jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: Érintett 
kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 
 
Érintett jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott 
elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 
napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot 
Adatkezelővel elérhetőségein. 
 
Érintett jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-
1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 
 
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatkezelési Tájékoztatót vagy 
vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 
 
Budapest, 2022. május 20. 
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