
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL 

 
 
Tájékoztatjuk, hogy a EuroKnife Termelő és Kereskedelmi Betéti Társaság – mint Adatkezelő – 2081 Piliscsaba, Kálvária út 50-

52. szám alatti üzemi területen vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. 
 

Adatkezelő, mint az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetőjének megnevezése 
 

Cégneve: EuroKnife Termelő és Kereskedelmi Betéti Társaság 
Székhelye: 2081 Piliscsaba, Kálvária út 50-52. 
Cégjegyzékszáma: 13-06-034802 
Telefonszáma: +36/26-575-520 
E-mail címe: info@euroknife.com 
Társaság online 
elérhetősége:  

 
https://euroknife.hu/ 

  
1. Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke. 
 
2. A tárolt, gyűjtött személyes adatok kategóriái: videó rendszeren keresztül rögzített képek. 
 
3. A személyes adatok kezelésének célja: vagyoni javak védelme, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő 
cselekmények megelőzése, azok bizonyítása, üzleti titok védelme. 
 
4. A képfelvételek megőrzésének helye és időtartama: képfelvételeket Adatkezelő saját, belső szerverén őrzi. A felvételeket tároló 
eszközök védett térben vannak elhelyezve. A felvételeket elektronikus jogosultság korlátozással lehet elérni. A digitális rögzítők 
elérése naplózásra kerül, amely rögzíti a hozzáférés időpontját, valamint a hozzáférést végző személy azonosítását.  
Rögzített képfelvételeket az Adatkezelő, felhasználás hiányában, legfeljebb a rögzítéstől számított 30 napig tárolja. Felhasználás 
hiányában a felvételek a rögzítéstől számított 31. napon törlődnek.  
 
5. Megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek 
férhetnek hozzá, ennek megfelelően a rögzített képfelvételeket kizárólag az ügyvezetés jogosult visszanézni, az Adatkezelő jogos 
érdekének az érvényesítése során, valamint a törvényben erre feljogosítottak. 
 
6. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről 
Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a Társaság honlapján. (https://euroknife.hu/) 
Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának 
elősegítéséhez. A felügyeleti hatóságnál panaszt tehet. Joga van Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 
bírósági jogorvoslathoz.  
 
A felügyeleti hatóság elérhetősége: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL: http://naih.hu 
 
Az Adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló 
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
 
 
A kamerarendszer kameráinak elhelyezkedése és látószöge, valamint a „Kamerás megfigyelő rendszer adatvédelmi és adatkezelési 
szabályzata” megismerhető a Társaság honlapján (https://euroknife.hu/) 

 


