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Elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képmásra vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató 

A Stappert Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 1; 
cégjegyzékszám: 01-09-676835, „Stappert”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 
(„Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében az alábbiakban tájékoztatja az elektronikus 
megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kezeléséről: 

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képmás adatkezelője a Stappert Magyarország Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-676835).  

A Stappert adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, 
amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A Stappert az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képmását az alábbi célokból kezeli: 

• élet, testi épség, személyi szabadság védelme; 

• veszélyes gépek megfigyelése; 

• munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése; 

• vagyonvédelem; 

• fizetési folyamat védelme pénztárgép használata esetén, 

• termékekkel kapcsolatos reklamáció ellenőrzése. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képmás kezelésének jogalapja a Stappert jogos érdeke. A 
Stappert jogos érdeke, hogy  

• valamennyi olyan folyamatot elektronikus megfigyelőrendszer használatával rögzítsen, amely 
folyamatban veszélyes gépeket használ és a gépek működésének ellenőrzése jelentőséggel bír; 

• a védőeszközök használatát ellenőrizze és azok használatát bármikor vissza tudja ellenőrizni; 

• a Stappert ingó és ingatlan vagyonát védje; 

• készpénzfizetés esetén a fizetési folyamatot biztosítsa; 

• a jogellenes cselekmények körülményeit felderítse és azok körülményeit bizonyítani tudja, 

• termékekkel kapcsolatos reklamáció jogosságát utólag saját adatai alapján ellenőrizni tudja. 

3. Személyes adatok címzettjei 

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képmás címzettjei az alábbi személyek: 

• a kamerarendszert karbantartó vállalkozás: az M & L-SEC Kft. (székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi 
lejtő 2.; cégjegyzékszám: 01-09-462714);  
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• a portaszolgálati feladatokat ellátó és a kamerarendszer élőképeit követő vállalkozás: White Thunder 
Kft. (székhely: 2233 Ecser, Arany János u. 95.; cégjegyzékszám: 13-09-135794); és 

• a felvételek megtekintését lehetővé tevő applikációt fejlesztő vállalkozás: Hangzhou Hikvision Digital 
Technology Co., Ltd. 

4. Az adatkezelés időtartama 

A Stappertnél működő elektronikus megfigyelőrendszer a képmását a Stappert területére történő belépéstől 
kezdődően annak elhagyása időpontjáig rögzíti, amennyiben bármely kamera látószögén belül tartózkodik.  

A Stappert az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képmását a felvétel rögzítésétől számított 45 
(negyvenöt) nap elteltével automatikusan törli. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Stapperthez a gdpr.magyarorszag@stappert.biz 
e-mail címen fordulhat.  

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

5.1 Hozzáféréshez való jog 

Tájékoztatást kérhet a Stappert-től arra vonatkozóan, hogy a Stappert kezeli-e a személyes adatait.  

Ha a Stappert kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: 
(i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok 
címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az 
időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének 
korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; 
illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának 
joga.  

A Stappert a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az 
elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételen szereplő további személyek nem lesznek 
felismerhetők a felvétel másolatán.  

5.2 Helyesbítéshez való jog 

Jogosult a Stapperttől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes 
adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.  

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Stappert az elektronikus 
megfigyelőrendszer által készített felvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Stappert az 
elektronikus megfigyelőrendszer által készített felvétel visszanézésére vagy az elektronikus 
megfigyelőrendszer által készített felvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, 
amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.  

5.3 Törléshez való jog 

A Stappert kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.  
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A Stappert a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, a 
Stappertra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Egyéb esetekben a Stappert indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a 
Stappertnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, 
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a 
Stappert jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.  

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Kérheti a Stappertet, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Stappert 
a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme 
érdekében kezelheti. 

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, 
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Stappertnek a személyes 
adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az 
adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 

5.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok 
kezelésére az adatkezelés a Stappert vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges. 

6. Jogsértés esetén tehető lépések 

6.1 Ha véleménye szerint a Stappert megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor vegye 
fel velünk a kapcsolatot a gdpr.magyarorszag@stappert.biz e-mail címen. 

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-
1400). 

 

Hatályos 2021. május 1. napjától 
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