
 KAMERARENDSZER SZABÁLYZAT 
 

 
 

Tájékoztató elektronikus térfigyelő kamerarendszer alkalmazásáról 

 

Tisztelt Látogató! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Károlyi Sándor Kórház, mint adatkezelő és 

kamerarendszer üzemeltető (székhely: 1041 Budapest, Nyár u. 103.,  adószám: 

15493091-2-41, képviseli: Dr. Kaszás Edit főigazgató, tel.: +36 1 369 2111, 

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető a székhelyen, 

e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján) az e 

táblával jelzett területén többek között az emberi élet, testi épség védelme, vagyonvédelem céljából, 

elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt 

területek szöveggel és/vagy szabványmatricával történő megjelölésével, valamint a kameraszabályzattal 

és mellékleteivel is megtörténik.  

 

Mi a kamerás megfigyelés jogalapja? Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). 

 

Mikor működik a kamerarendszer? A térfigyelő kamerarendszer 0-24 óráig üzemel. 

 

Hol tárolják a felvételeket? A felvétel tárolásának helye: 1041 Budapest, Nyár u. 103. 

 

Meddig tárolják a felvételeket? A tárolás időtartama: 21 nap Adatkezelő mérlegelése alapján. 

 

Mit tartalmaznak a felvételek? A felvételek kizárólag képet tartalmaznak, képmást. 

 

Kik ismerhetik meg az adatokat? Az adatok megismerésére jogosult személyek: főigazgató és általa 

a feladattal megbízott munkatárs. Hatóság, bíróság hivatalos megkeresésére az Adatkezelő a felvételt a 

megkereső szerv számára, betartva az adatbiztonsági intézkedéseket, átadja. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét a Károlyi Sándor Kórház? A GDPR és az Infotv 

rendelkezéseit, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági portfólióban meghatározottakat betartva. 

 

Milyen jogokkal élhetek a kamerás megfigyelés kapcsán? Ön kérhet hozzáférést, szűk körben 

helyesbítést és törlést, továbbá zárolást, valamint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, élhet 

egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival az Adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, 

valamint panasszal fordulhat a NAIH-hoz (www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf. 

9.), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. 

Jogérvényesítése korlátozásának vagy kizárásának lehetnek ténybeli vagy jogi indokai, amelyeket az 

Adatkezelő köteles vizsgálni és Önt ezekről tájékoztatni. 

 

További részleteket a helyszínen elérhető Kameraszabályzat tartalmaz. 

 

                        Károlyi Sándor Kórház  
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