INTER-MIX KFT
1172 Budapest, Rétifarkas utca 6.

SZABÁLYZAT
A munkahelyi kamera - és riasztórendszer üzemeltetésére
1. számú melléklet
Megfigyelési tájékoztató munkavállalók, ügyfelek és látogatók számára

Az INTER-MIX KFT. (1172 Budapest, Rétifarkas utca 6.) - az Szvtv. 31. § (1) bekezdésére
is figyelemmel - a társaságnál történő kamerás megfigyelő rendszer, mint technikai eszköz
alkalmazásáról és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésről az alábbiak szerint ad tájékoztatást.

A munkáltató elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
veszélyes anyagok és vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. A kamerás
megfigyelőrendszer rögzíti a helyiségekbe illetve területre bármilyen jogcímen belépő és távozó
személyek (továbbiakban: ügyfelek/látogató) valamint az adott helyiségben illetve területen
munkavégzés céljából tartózkodó munkavállalók (továbbiakban: munkavállalók) képmását.

Kamerák elhelyezéséről, látószögükről, annak céljairól, az általuk megfigyelt területekről,
tárgyáról tájékoztatás.
Kamera helye
Megfigyelt terület
1.
1-es raktár
raktér
2.
2-es raktár
raktér
3.
2-es raktár iroda
pénztár - tolóablakok
4.
3-as raktár
raktér
5.
szaporítóanyag depó
raktér
6.
4-es raktár
raktér
7.
teljes raktárépület külső homlokzata
falsík mentén a bejáratok
8.
teljes raktárépület hátsó fala
falsík mentén a hátsó ajtók
A megjelölt kamerák pontos elhelyezkedését, azok megfigyelési területével és látószögével
együtt a jelen tájékozta melléklete rögzíti azzal, hogy a kamera és annak látószöge közterületre
nem irányulhat.
A kamerás megfigyelő rendszer hanganyagot nem rögzíthet.
A kamerával megfigyelt helyiségekben az elektronikus megfigyelés valamint képanyag rögzítés
(adatrögzítés) tényét figyelemfelhívásként - piktogrammal / képi utalással ellátott - információs
tábla illetve matrica is jelzi.


A megfigyelt területen rögzített megfigyelés történik.


A megfigyelést végző személyek:
Bobok Endre
tulajdonos/ügyvezető
Szőke Zsolt
tulajdonos/ügyvezető
Tornyi Tamás
műszaki vezető


A felvételeket a munkáltató 7 (hét) napig tárolja. 7 (hét) napnál hosszabb ideig történő
felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett időtartamnál
hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát a munkáltató igazolni tudja.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre megegyezik a megfigyelést végző
személyekkel.

Az Inter-Mix Kft. székhelyének épülete (1-4 raktárak) vagyonvédelem miatt a Multialarm
Kft távfelügyeleti rendszerébe van kötve.

Munkáltató megköveteli a munkavállalóktól, hogy a nyitva tartási időn kívül az épület
valamennyi területét (raktereket és irodákat) a fizikai záráson túl, a riasztórendszer aktiválásával
is védjék. Ennek érdekében riasztási zónákat alakított ki, melyek nyitás- és mozgásérzékelőkkel
vannak ellátva.

Munkáltató a riasztórendszer telepítőjével olyan négyjegyű egyedi kódokat programoztat
fel, melyeket a munkavállalók adnak meg. E kódot kizárólag a munkavállaló ismerheti. A kód
nem lehet a munkavállaló születési évszáma, sem négy azonos számjegy. A kód kizárólag a
riasztórendszer aktiválására vagy deaktiválására szolgál!

A munkavállalók jogai a megfigyeléssel kapcsolatban: Az információs önrendelkezési
jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. 14-19. § -ban foglalt szabályok
alapján: tájékoztatáshoz való jog; hozzáféréshez való jog; helyesbítéshez való jog; törléshez
való jog („felejtés joga"); korlátozáshoz való jog; tiltakozáshoz való jog; adathordozhatósághoz
való jog; hozzájárulás visszavonásához való jog; panaszjog; bírósági jogorvoslathoz való jog.
Az érintett jogainak gyakorlásával elsődlegesen a társaság ügyvezetőjéhez / adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat, míg a panaszjog gyakorlása keretében a panasz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt terjeszthető elő.

A munkavállalók önrendelkezési joguk sérülése esetén a 2011. évi CXII. Tv. 22.§
alapján Bírósághoz fordulhat.

A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített adatok társaság által történő kezelése az
ügyfelek és látogatók, mint érintettek - a megfigyelt területre belépéssel történő - önkéntes
hozzájárulásán alapul. Erre tekintettel a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatás mellett illetve
annak ellenére a megfigyelt helyiségbe illetve területre történő belépéssel a hozzájárulás
megadottnak tekintendő a képanyag rögzítéséhez. Amennyiben a képanyag fentiek szerinti
rögzítéséhez hozzájárulását nem kívánja megadni, úgy NE LÉPJEN BE a
megfigyelőrendszerrel megfigyelt helyiségbe illetve területre!

……………………………………………..………………
INTER-MIX KFT.
Bobok Endre / Szőke Zsolt ügyvezető
Budapest, 2019. március 11.

