
Érdekmérlegelési teszt - Kamerarendszer 

A Parkolócentrum Kft. által kezelt személyes adatok jogos érdekre való hivatkozási alapjára 
vonatkozóan az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete alapján 


Miért kell kamerarendszert használnia 
társaságunknak?

Kamerarendszerünk célja első sorban 
munkavállalóink és ügyfeleink személyi és 
vagyoni biztonságának megőrzése. 
Kamerarendszerünk alkalmas 
bűnmegelőzésre, elrettentve a potenciális 
bűnelkövetőket és az elkövetett bűnök 
esetén a bűnöző azonosítására.

Fontos célja ezen felvételeknek továbbá az 
ügyfelek autóin található sérülések 
eredetének tisztázása. Amennyiben 
utazásukból visszatérő ügyfeleink azt 
állítják, hogy sérülés történt autójukon, 
mialatt nálunk parkoltak, a felvételek 
segítenek a kérdés tisztázásában és az 
esetleges felelős megtalálásában.

Meddig kell tárolni a felvéteket, és miért? 25 napig

Az ügyfelek utazás miatti parkolása egyes 
esetekben meghaladja a 3 hetet is. Az ilyen 
hosszú utazásból visszatérő ügyfelek felé 
bizonyítékot jelent az autójuk esetleges 
sérülési esetén.

Milyen helyeket figyelnek meg a kamerák? Bejárat 1 (az iroda mellett, a bejáratnál) - a 
bejárat felől a fogadóterületre és a 
főépületre

Bejárat 2 (főépület sarka) - a főépületről a 
kapu, a fogadóterület és az iroda felé

Középső 1 (keleti oldal, középen) - a 
parkoló közepétől a parkoló hátsó részére

Hátsó 2 (déli sarok) - a parkoló hátsó 
részéről a parkoló közepe felé

Milyen személyekről készítenek felvételeket 
a kamerák?

Minden olyan személy szerepelhet a 
kamerarendszerünk által készített 
felvételeken, aki belép székhelyünkre, 
parkolónkba.

Képesek-e a kamerák hang rögzítésére? Nem



Ha igen, milyen lépéseket teszünk a 
hangfelvételekel kapcsolatos adatvédelmi 
kérdésekben?

-

A kameráknak van valamilyen különleges 
funkciója (például rendszám azonosítás, 
arcfelismerés)?

Nincs

Ha igen, mik ezek a funkciók? -

Milyen lépéseket teszünk az 
adatbiztonsággal kapcsolatban ezen 
funkciók használata miatt?

-

Képesek-e ezek a kamerák személyek 
azonosítására alkalmas személyes adatok 
rögzítésére (pédául képmás)?

A készített felvételeken, felbontásuknál 
fogva látható a parkolónkba belépő 
személyek képmása, és a parkolóba 
behajtó járművek rendszáma.

Ha igen, miért? A személyek és a járművek azonosítása 
egyaránt fontos, amennyiben 
bűncselekmény, vagy bármely egyéb más 
károkozás folytán a járművekben kár 
keletkezik. Ilyen esetben a károkozó vagy 
bűnelkövető azonosítható, illetve a 
járművek is, amelyek megsérültek. 
Amennyiben ügyfeleink szerint távollétük 
alatt történő parkolásukkor esett kár 
járművükben, ügyfeleink és társaságunk 
közti vitákat a felvételek megtekintésével 
tisztázni lehet.

Milyen esetben szolgáltatunk adatokat az 
érintetteknek?

Az érintettek a róluk vagy járművükről 
készült felvételeket megtekinthetik.

Milyen esetben szolgáltatunk ilyen adatokat 
tartalmazó felvételeket harmadik félnek?

A rögzített felvételeket Társaságunk 
harmadik fél részére csak törvényben 
meghatározott esetben (pl. rendőrség, 
munkavédelmi hatóság részére) adja át. A 
rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés 
vagy bűncselekmény gyanúja, illetve 
munkahelyi baleset esetében lehet 
visszanézni.

Megfigyelnek-e a kamerák olyan helyeket, 
ahol sérthetik egy személy magánszféráját?

Nem



Társaságunk kamerarendszerével kapcsolatos szabályairól tovább olvashat az 
adatvedelem.parkolocentrum.hu/kameraszablyzat.php oldalon, illetve tovább tájékozódhat 
adatvédelmi szabályainkról az adatvedelem.parkolocentrum.hu oldalon.

Ha igen, mik ezek a helyek? -

Milyen lépéseket teszünk ezen felvételekkel 
kapcsolatban felmerülő adatvédelmi 
kérdésekkel kapcsolatban?

-

http://adatvedelem.parkolocentrum.hu/kameraszablyzat.php
http://adatvedelem.parkolocentrum.hu

