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RÉSZÉRE 

 
TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 

FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a Tamanker Kft. (továbbiakban: Társaság) a Golden Bowling (2800 Tatabánya, Győri 
út 21.) területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 
évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert 
üzemeltet. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje: 
 
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 
31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként 
felhasználják. 
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott tárolási idején (három 
munkanapon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne 
semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Társaság belső adatvédelmi 
felelőse dönt, az így megjelölt felvételt ki kell menteni és átadni a belső adatvédelmi felelősnek, aki gondoskodik 
annak jelen szabályzat szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályainak megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más 
hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 
Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem 
kerül sor, a felvétel törlésre kerül.  
 
A kameraképek felhasználása: 
 
Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a Társaság 
minden, a kamerával rögzített képek zárolásáról jegyzőkönyvet vesz fel. A képekbe betekintési joggal csak a 
Társaság által kijelölt személy rendelkezik. 
 
Az adatkezelés alapadatai: 
 
adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés személy- és vagyonvédelem 
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok. 
adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)] 
adattárolás határideje: 

 főszabályként: a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap 
elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)] 

 amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, 
ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével 
törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)] 

adatkezelés helye: a Társaság 2800 Tatabánya, Győri út 21. sz. alatti telephelye. 
adatfeldolgozó:   Csák Lajos ügyvezető 
 
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult az Társaság 
ügyvezetőjéhez vagy belső adatvédelmi felelőséhez címzett írásbeli megkeresésébenaz információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, 
tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést 
kérni. 
Levélcím: Tamanker Kft. 2800 Tatabánya, Álmos vezér utca 1. 1/7. 
email:       csak.lajos1@gmail.com 
                  goldenbowling@goldenbowling.hu 
 


