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Felhívjuk figyelmét, hogy a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. szakrendelőiben (
XIII. kerület Szegedi út 17 és a Visegrádi u. 47/ C alatt található épületeiben a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIil. 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)].
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 az Egészségügyi Szolgálat
kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye dönt. A megjelölt felvételt az
Egészségügyi Szolgálattal szerződésben álló adatfeldolgozó (Budapest Főváros XIII. Kerületi KözterületFelügyelet ) kimenti és átadja az Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának, aki gondoskodik annak
megfelelő őrzéséről, a hatóságnak történő átadásig!. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon
belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételtörlésre kerül.
A kameraképek felhasználása
Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
Az Egészségügyi Szolgálat a kamerával rögzített képek zárolásáról minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel. A
képekbe betekintési joggal csak az adatfeldolgozó rendelkezik.
Az adatkezelés alapadatai:
adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok. Kamera hanganyagot nem
rögzít!
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 Az Egészségügyi Szolgálat azt
ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc
nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]
az adatkezelés helye: helyben
az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó: Az Egészségügyi Szolgálat adatfeldolgozói szerződést kötött
Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület- Felügyelettel.
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, érintett személy jogosult az Egészségügyi Szolgálat adatvédelmi
tisztviselőjéhez címzett írásbeli megkeresésében (postai úton: 1139 Budapest, Szegedi út 17. elektronikus úton
bergerbem adett@ euszolgl3.hu) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak
helyesbítését, törlését, zárolását kérni, valamint tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Jogsértés esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat.
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