
 

 

 

Tisztelt Érintettek! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél (a továbbiakban: Társaság, vagy adatkezelő; székhely, postacím: 5600 Békéscsaba, 
Dobozi u. 5. szám, tel.: 06/66-523-200, képviseli: Nagy László vezérigazgató), mint adatkezelőnél elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő 
kamerarendszer) működik. 
 
Az adatkezelő közfeladatot ellátó szervnek minősül, és jogszabályi kötelezettségének megfelelően a Társaság székhelyén lévő központi 
irodaépületben, és telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a vagyonvédelem, a kritikus infrastruktúra védelme, a 
közegészségügyi kockázatok csökkentése, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb baleset körülményeinek vizsgálata, a jogsértések 
megelőzése, észlelése, azok bizonyítása, jogsértők tettenérése, illetve az emberi élet és testi épség védelme céljából. A kamerarendszer hangot 
nem rögzít, a kezelt személyes adat a belépő személyek képfelvételeken látszódó képmása, a felvételen látható tevékenysége. Az adatkezelő 
tájékoztatási kötelezettségének a bejáratnál elhelyezett piktogrammal, jelen tájékoztatóval, illetve a www.alfoldviz.hu oldalon megtalálható 
adatkezelési tájékoztatóval tesz eleget. 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében van, melyet az ALFÖLDVÍZ Zrt. alkalmazottai (portaszolgálat, 
diszpécserszolgálat, vízműkezelő és csatornamű gépész) a kamerák élőképét a monitoron látják. A portaszolgálat helyettesítése esetén a Békés 
Pajzs Kft. (5600 Békéscsaba, Munkás utca 22.), javítás és karbantartás esetén a Kulich Biztonságtechnika Kft. (5630 Békés, Kossuth u. 23.). 
alkalmazottai jogosultak kezelni, illetve a kamerák élőképét láthatják a Társaságok között fennálló szerződéses jogviszony alapján.  

 
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel. A felvételek megőrzési ideje 3 nap. 

                                                                                  
A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a digitális rögzítő egységeken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és 

jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.  

A felvételek megtekintésére a Társaság rendésze valamint a Társaság vezérigazgatója által kijelölt személy jogosult. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 

üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag a vagyonvédelem, a kritikus infrastruktúra védelme, a 

közegészségügyi kockázatok csökkentése, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb baleset körülményeinek vizsgálata, a jogsértések 

megelőzése, észlelése, azok bizonyítása, jogsértők tettenérése, illetve az emberi élet és testi épség védelme érdekében tekinthetnek be az arra 

jogosultsággal rendelkező személyek. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok 

megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. 

Adattovábbításra kizárólagosan jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat 

lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó 

felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.  

Tájékoztatjuk arról, hogy azon Érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítés érinti, kérheti az elektronikus megfigyelőrendszerrel 

róla készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jogának vagy jogos érdekének 

igazolásával kérheti, hogy az adatot az ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, vagy azt ne törölje.  

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-től. Az adatbiztonsági követelmények 

teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az ALFÖLDVÍZ Zrt. megvizsgálja, hogy a képfelvételen látható személy és a hozzáférési 

jogával élni kívánó személy személyazonossága egyezik-e.  

Az Érintett kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését amennyiben a rá vonatkozó 

személyes adatok pontatlanok. Illetve az Érintett kérheti a személyes adatai zárolását is. A felvétel zárolását például abban az esetben lehet 

kérni, ha az Érintett úgy gondolja, hogy a rögzített képfelvétel felhasználása az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás során 

szükséges lehet a jogi igényei érvényesítéséhez. Zárolás esetén maga a felvétel zárolása addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok azt 

szükségessé teszi. Az Érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását is a jogszabályban meghatározott esetekben.  

Ezen kívül, amennyiben az Érintett úgy véli, hogy az adatkezelő a személyes adatát a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal összefüggésben 

nem megfelelően kezeli, akkor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.           

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti. A kérelem 

beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jogsértés esetén a Társaság vezérigazgatójához, vagy a Társaság belső adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A 

vezérigazgató vagy a belső adatvédelmi tisztviselő a megkereséstől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban 

tájékoztatást adni. A Társaság belső adatvédelmi tisztviselője: dr. Bérces Katalin. Elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. szám, tel.: 06/66-

523-200. 

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 

illetve eljárást kezdeményezhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel, mint adatkezelővel szemben a lakó-vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is. 

 

http://www.alfoldviz.hu/

