
Tájékoztatás kamerarendszerről tábla 
 

 

A tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv.20.§.értelmében történő, illetve az adatvédelmi törvényben 

előírt adatkezeléssel kapcsolatos információk megosztására szolgálnak.  

A tájékoztató kitűzési helye TEXOR KFT. telephelyén belül: 

 

 

Portaszolgálati épület 

Árukiadás 

Pénztárablak 

Tárgyaló 

Üzem területe 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Vevőinket termékeink és szolgáltatásunk iránt érdeklődőket, a 

vevőinkkel szerződésben lévő szállítmányozókat, ill. a meghívott vendégeinket, hogy  

 

a TEXOR  Kft. területén kamerás megfigyelőrendszer működik. A megfigyelőrendszer 

kimondottan munkavédelmi, vagyonbiztonsági célból üzemel. 

 Kérjük Tisztelt Címet, hogy a lenti adatvédelmi tájékoztató értelmezése után, azt kifogásolják 

a Kft. ügyvezetésénél, amennyiben a felsorolt adatok felvételével nem értenek egyet, illetőleg 

elzárkóznak az adatok felvételétől. Amennyiben kifogásolás nem történik, úgy rá utaló 

magatartással elfogadják a tájékoztatóban közölteket.  

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A TEXOR Kft. területén működő kamerarendszerrel kapcsolatban 

 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, 

valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, 

valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata. 

 



Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv, valamint a személy és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 

 

A kezelt adatok köre: a TEXOR Kft területére belépő személyek arcképmása és cselekvése 

 

Az adatkezelés időtartama: a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv alapján 3 nap. Ezt követően a 

kameraszerver önműködően törli a 3 napnál régebbi felvételeket. 

 

Az adatok tárolásának helye: a kamera szerver, amely zárható riasztózott irodában helyezkedik 

el.  

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített 

képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával 

kérheti, hogy a felvételt a TEXOR Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más 

hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk. 

 

Ön a TEXOR Kft. ügyvezetőjéhez írásbeli megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint 

adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

A kamerarendszer semmilyen szociális, magáncélú, vagy személyi jogokat vagy emberi 

szuverinitást sértő helyet nem ellenőriz. A kamerák elhelyezkedését, észlelési irányát a 

portaszolgálaton, az árukiadó területén sematikus ábrával kifüggesztettük. Amennyiben Tisztelt 

Cím a kamerarendszer működésével kapcsolatban bármilyen kifogást, észrevételt kíván tenni, 

úgy kérjük, keresse a TEXOR Kft. ügyvezetőjét, illetve a kapcsolattartó személyt. 

 

2018. május 15. 

 

 

    Vajda Sándor 

ügyvezető igazgató 
 


