
KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!

tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséről

A Premier G. Med Egészségügyi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Virág Benedek utca 35.; e-mail címe info@premiermed.hu
telefonszáma: +36 1 803 7281; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a 1037 Budapest, Virág Benedek utca 26. sz. alatti Premier Med
Egészségügyi- Oktató és Kutatóintézetben (Egészségközpont), valamint a székhelyén személy- és vagyonvédelmi okokból elektronikus
megfigyelőrendszert üzemeltet. Az Egészségközpontban elhelyezett kamerák a bejáratot, a recepciót, valamint a kezelőszobák
területét figyelik, a székhelyen található irodában elhelyezett kamerák az iroda területét figyelik. Az Adatkezelő, eleget téve az
adatvédelmi jogszabályok előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:

Az Adatkezelő és

adatvédelmi tisztviselője
elérhetősége

Premier G. Med Egészségügyi Kft.

e-mail: adatvédelem@premiergmed.hu

Érintettek köre Az Egészségközpont területére, valamint a székhelyre belépő, ott tartózkodó személyek (érintettek).

Az adatok forrása Az érintettek (helyiségbe történő belépéssel).

Az adatkezelés célja Az Adatkezelő által üzemeltetett a.) Egészségközpontban lévő bejáratnál, kültéren az épületen, a
recepción, pihenőhelyiségekben, a folyosókon, a kezelőhelyiségekben balesetmegelőzés,
személyvédelem, egészségügyi titok és az ügyfelek értékeinek védelme, b.) a székhelyén működő
irodákban, kültéren az épületeken , a lift előtti területeken, a lépcsőházban található
vagyontárgyak, üzleti titok és a munkavállalók vagyontárgyainak védelme.

A kezelt személyes adatok
kategóriái

Az érintettek képmása, az érintettek viselkedéséből levont következtetés.

Az adatkezelés jogalapja Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont); az Egészségközpontban a
balesetmegelőzés, személyvédelem, egészségügyi titok és vagyonvédelem, valamint az Adatkezelő
által a székhelyén őrzött jelentős értékű vagyontárgyak és üzleti titok védelméhez fűződő érdeke.

Adatok tárolásának
időtartama

3 nap.

Címzettek kategóriái -

Az érintett jogai Az érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR)
határozzák meg):

I. Hozzáféréshez való jog - az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy adatkezelés
folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja;

II. Helyesbítéshez való jog - amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt
az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti;

III. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) - amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű,
úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli;

IV.Az adatkezelés korlátozásához való jog - pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az
adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli);

V. Tiltakozáshoz való jog - az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, kivéve,
ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak).

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak fent
meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait mely adatok esetén
kívánja gyakorolni.

Betekintés a felvételekbe Az érintett az adatkezelés időtartama alatt kérheti, hogy az Adatkezelő írásban tájékoztassa, hogy
vele összefüggésben mi látható a kamerafelvételen, illetve kérésére betekintést biztosít a
felvételvételbe. Külön kérelemre az Adatkezelő kiadja az érintett részére azon felvételeket,
amelyeken az érintett szerepel, azonban azokon olyan módosítást végez, hogy egyéb személyek ne
legyenek a felvételeken felismerhetők. Az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatást indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül teljesíti. A betekintésről jegyzőkönyv készül,



amely tartalmazza a betekintő személy nevét, a betekintéssel érintett felvétel megjelölését, valamint
a betekintés időpontját. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő az elutasítást indokolja és erről
az érintettet írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon:
+36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi
linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Adatfeldolgozó HQ4 Kft., 1124 Budapest, Fodor utca 52. II.6., Elektrounio, 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.
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