ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Piac területén működő kamerarendszer használata során megvalósuló személyes
adatkezelésről.
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. (továbbiakban BNP Zrt.) a jelen adatkezelési tájékoztató útján
tájékoztatja Önt az adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, valamint az Ön
adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
A tájékoztatóban történő könnyebb eligazodás érdekében, kérem, használja az alábbi
hivatkozásokat:
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A BNP Zrt. a tájékoztatást közérthető és könnyen áttekinthető formában igyekszik nyújtani,
valamint a Felügyeleti ajánlással összhangban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű
megismétlésétől. A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:
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az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 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
(továbbiakban GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tv. (továbbiakban Infotv.)
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
(továbbiakban Korm. rendelet)
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (továbbiakban Szvmt.)

1. A személyes adatok adatkezelője
Az adatok kezelője: a Budapesti Nagybani Piac Zrt. (továbbiakban BNP Zrt.)
Cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
Postacím: 1683 Budapest, Pf.: 95.
Tel: 00 36 1 814 5300
Fax: 00 36 1 285 5333
E-mail: nagybani@nagybani.hu
Weboldal: www.nagybani.hu
Cégjegyzékszám: 01 10 041754
Adószám: 10759028243
Képviseli: Házi Zoltán vezérigazgató
2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Ön a személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely
kérdésben a BNP Zrt. kijelölt adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat postai úton a fent megadott
címen vagy postacímen, valamint az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címen.
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy személyes adatait a GDPR és az Infotv. adat- és titokvédelmi
rendelkezései, valamint minden további irányadó jogszabály és belső szabályozás betartásával
kezeljük.
Jelen adatkezelés célja a BNP Zrt. nyilvánosság számára nyitva álló magánterületén
(továbbiakban: Piac) az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, valamint a
jogsértések bizonyítása és a BNP Zrt. feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára
nyilvános magánterületének a védelme.
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulást az Szvmt. 30.§
(2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területre történő belépéssel. A
kamerarendszer működtetésének tudomásul vételéhez, továbbá a létrejövő képfelvételek, mint
személyes adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulás ráutaló magatartásával jön létre.
Ráutaló magatartás különösen, ha Ön a magánterületen elhelyezett figyelemfelhívó jelzés,
tájékoztatás ellenére a területre belép.
A 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 9. §
(1) bekezdés kimondja, hogy az üzemeltető köteles a piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac
területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban,
valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a
szükséges intézkedéseket megtenni.
A BNP Zrt. a területen megjelenni kívánó személyek tájékoztatásának elősegítése érdekében a
Piac belépési pontjain – beléptető pénztárak, „G”-kapu, személyporta, 1. épület bejárat,
Nagykőrösi úti vevőparkoló - jól olvasható figyelemfelhívó jelzést („Kamerával megfigyelt
terület"), illetve ismertetést („Térfigyelési irányelv") helyezett el arról a tényről, hogy az adott
területen kamerarendszert működtet. A kamerák pontos helyén a BNP Zrt. jól olvasható
figyelemfelhívó jelzést („Kamerával megfigyelt terület") helyezett el, mely egyben tartalmazza a
kamera azonosító számát is.
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A Piac területére belépők a kifüggesztett információs tábláról értesülhetnek a személyes adataik
(képfelvételek) kezelését érintő legfontosabb információkról, valamint a kamerafelvételek
kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a BNP Zrt. weboldalán – www.nagybani.hu
Dokumentumok/Adatvédelem menüpontban - is közzé tett, valamint a tájékoztató nyomtatott
formában elérhető az 1. épületben található recepción, a 7/a épületben lévő teherportán, illetve
a személyportán.
Az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címre küldött kérésére, vagy postai úton (postacím:
1683 Budapest, Pf.: 95.) vagy személyesen írásban a BNP Zrt. helyiséggazdálkodási irodáján
(hétfőtől csütörtökig: 08.00-16.00 között, pénteken: 08.00-13.00 között) hozzájárulását
bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.
Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a kamerafelvétel törlése megtagadható, amennyiben az
adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a BNP Zrt.-re alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Kezelt adatok köre
A BNP Zrt. általa üzemeltetett kamerarendszer a megfigyelt területre belépő személyek
képmását és cselekvését rögzíti. A kamerarendszer hangot nem rögzít. A kamerák pontos
helyét, és irányát jelen Tájékoztató mellékletét képező, mindenkor aktuális, nyilvántartások
tartalmazzák.
A forgatható kamerák esetében a nyilvántartások kötelező tartalmi eleme a kamera
alaphelyzetének meghatározása. A kamerák forgatása során mindvégig be kell tartani a célhoz
kötöttség követelményét, így a kamera látószöge kizárólag a BNP Zrt. magánterületére, illetve
a magánterületnek a közönség számára nyilvános részére irányulhat.
A BNP Zrt. rejtett kamerát nem üzemeltet, továbbá nem alkalmaz megfigyelőrendszert
olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti!
5. Adathozzáférés, igénybe vett adatfeldolgozók, adattovábbítás
A BNP Zrt. által üzemeltetett kamerarendszer tárolt felvételeibe kizárólag a rendkívüli,
bűncselekmény vagy más jogellenes cselekményre utaló események kivizsgálása, így
különösen a bírósági és más hatósági eljáráshoz szükséges bizonyítékok gyűjtése, és az
elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező
személyek.
A tárolt felvételekbe az alábbi személyeknek/munkaköröknek van betekintési joga:
 vezérigazgató,
 helyiséggazdálkodási igazgató,
 marketing és fejlesztési igazgató,
 informatikus,
 mindenkori műszakvezető felügyelők.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, az adat rögzítésétől számított
három munkanapon, illetve harminc napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával
kérheti a felvétel megtekintését, illetve, hogy az adatot a BNP Zrt. ne semmisítse meg, illetve
ne törölje.
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A kérelem teljesíthetőségéről, annak beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, a
helyiséggazdálkodási igazgató dönt. A kérés engedélyezése esetén a betekintést az érintettel
előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 5
munkanapon belül biztosítani kell egy betekintési joggal rendelkező személy jelenlétében. A
felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme korlátozott, az érintett kizárólag azon
időpontok közötti felvételeket tekintheti meg, amíg a kamerával megfigyelt területen
tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti meg, amelyeken keresztül
rögzítették képmását, cselekvését. A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai
védelméhez fűződő jogának érvényesülése érdekében az érintett az Infotv. alapján a felvételről
másolatot nem kérhet, illetve nem is kaphat.
Az online képfelvételeket csak az személy jogosult megismerni, akinek ez a
szerződésből/munkaszerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a
jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A BNP Zrt. a
vagyonvédelmi feladatokat kiszervezte a Pajzs 07 Zrt. és a BB Védelem Kft. (továbbiakban
együttesen Vállalkozó) részére. Az Szvmt. 30.§ (1) bekezdése alapján a vagyonőrzési
feladatokat ellátó Vállalkozó is adatkezelőnek minősül. A BNP Zrt. valamint a Vállalkozó - a
GDPR 26. cikk figyelembe vételével - a kamera felvételekhez kapcsolódó adatkezelési
műveletek tekintetében közös adatkezelőknek minősülnek és jelen Szabályzat szabályozza a
Felek jogait és kötelezettségeit az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan.
A Pajzs 07 Zrt. és a BB Védelem Kft. vagyonőrei a vonatkozó szerződés alapján a
kamerafelvételek tekintetében az alábbi jogosultsággal rendelkeznek:
- videófelvételek megtekintése,
- előzetes engedély alapján videófelvétel kimentése.
Az online felvételekbe az alábbi személyeknek/munkaköröknek van betekintési joga:
 vezérigazgató,
 helyiséggazdálkodási igazgató,
 marketing és fejlesztési igazgató,
 informatikus,
 mindenkori műszakvezető felügyelők,
 mindenkori videó szolgálatot ellátó őrszolgálati munkatársak.
A BNP Zrt. a képfelvételeket, illetve az általuk rögzített egyéb személyes adatokat folyamatban
lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé – megkeresés esetén köteles továbbítani. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített releváns
információt tartalmazó felvételek tartozhatnak.
6. Személyes adatok tárolásának időtartama
A BNP Zrt. a személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig
kezeli, melynek során figyelembe veszi az egyes jogszabályok által kötelezően előírt
adatmegőrzési határidőket.
A kamerafelvételek megőrzésének időtartama alapértelmezetten, az Szvmt-ben rögzítetteknek
megfelelően, felhasználás hiányában a rögzítéstől számítva legfeljebb 3 (három) munkanap,
míg a főpénztár területén rögzített képek megőrzési ideje legfeljebb 30 (harminc) nap.
A felvételek felhasználására, így kimentésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
-
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Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, az adat rögzítésétől
számított három munkanapon, illetve harminc napon belül jogának vagy jogos

-

-

érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot BNP Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne
törölje.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt 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
rögzített képfelvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a törlési határidő
még nem járt le.
Rendkívüli, bűncselekmény vagy más jogellenes cselekményre utaló események
kivizsgálása, bizonyítása teszi indokolttá.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése
ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.
Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési
címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:
Központi ügyfélszolgálat címe: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
Postacím: 1683 Budapest, Pf.: 95.
Telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: 00 36 1 421 36 06 (Hétfőtől csütörtökig: 08.0016.00 között, pénteken 08.00 és 13.00 között)
E-mail: adatvedelem@nagybani.hu
Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban
vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíjük!
A tájékoztató a továbbiakban ezen jogaival kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze.
A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és
szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című
fejezete, valamint az Infotv. 14. § - 21. §-a tartalmazza.
7.1.

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől
számított 25 napon belül írásban – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –, közérthető
módon tájékoztatást adunk az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatokról, a
címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk, valamint az automatizált döntéshozatallal
kapcsolatos tudnivalókról.
A BNP Zrt.-nek a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a kérelem
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
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A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a BNP Zrt.-t
terheli.

7.2.

Hozzáféréshez való jog

A felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme korlátozott, Ön kizárólag azon időpontok
közötti felvételeket tekintheti meg, amíg a kamerával megfigyelt területen tartózkodott, és
kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti meg, amelyeken keresztül rögzítették
képmását, cselekvését. A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai védelméhez
fűződő jogának érvényesülése érdekében, az Infotv. alapján, a felvételről másolatot nem kérhet,
illetve nem is kaphat.
7.3.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

A BNP Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy
jogalapja megszűnt, hogyha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt
az adatkezelés jogellenes.
A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését
előíró, a BNP Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Ha a BNP Zrt. nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
7.4.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A BNP korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a BNP Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak
ténybeli és jogi indokairól.
7.5.
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Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint
a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a BNP Zrt. korlátozza vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.
A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu
7.6.
A bírósági jogorvoslathoz való jog
A fentiek mellett Ön bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság
Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a BNP Zrt. vagy az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Kapják: A Budapesti Nagybani Piac Zrt. ügyfelei
- Elektronikusan (honlap)
- Nyomtatott formában a belépési pontokon elérhető
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