Kamerarendszer használata tájékoztató
A DiMa.hu Kft. az épületben a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmaz.
1. Képfelvételek készítése
Az elhelyezett digitális kamerák számát és a kamerák pontos helyét, az elhelyezett kamerák látószögét a
szabadulószoba előterében elhelyezett tájékoztató tartalmazza. Mivel a rögzített képfelvétel személyes adatnak
minősül, ezért a képfelvételeket az adatkezelő az Info tv. valamint a 2016/679 Európai Parlament és Tanács
általános adatvédelmi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően személyes adatként kezeli, továbbá
biztosítja az érintettek adatvédelmi jogait. A rendszer csak képfelvételt készít.
A képfelvétel készítésének célja, a rendszer üzemeltetése
A kamerák elhelyezése előtt a DiMa.hu Kft. érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek során megállapítást nyert,
hogy a kamerák elhelyezésére egyrészt a Játékban részt vevő játékosok egészségének, biztonságának megóvása,
valamint a Társaság vagyonainak, pénzállományának megóvása érdekében van szükség.
2. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR rendelet 6. cikk f) pontja szerinti adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítés.
3.

A képfelvételekhez történő hozzáférés akkor lehetséges, ha
a. az emberi élet és testi épség védelme, az üzleti-, fizetési-titok védelme, vagyonvédelem
zavartalan végrehajtása valamint minőségbiztosítási megfelelés érdekében szükséges,
b. a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése,
illetve a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerák által rögzített adatokat a DiMa.hu Kft. saját szerverén, zárt rendszerben tárolja, a rendszer
működtetéséhez 3. személyt nem vesz igénybe. A rendszerből kimentett adat további kezelése a Társaság
ügyvezetőjének a feladata.
Amennyiben a megtekintett felvételek alapján bűncselekmény gyanúja merül fel, a Társaság jogosult a
képfelvételt az illetékes nyomozóhatóság részére megküldeni, ebben az esetben az érintett képfelvétel törlésére
a büntetőeljárás lezárultáig nem kerül sor. Amennyiben a képfelvételbe betekintésre kerül sor, a betekintésről a
Társaság jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a betekintett személy nevét, a betekintés okát és idejét.
A Társaság a megadott adatokat 3. országba nem továbbítja.
A rögzített képfelvételeket – azok felhasználása hiányában – a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével
töröljük a rendszerből. Az adatok törlésére automatikusan, kézi beavatkozás nélkül kerül sor. A rögzített adatokat
kizárólag a Társaság ügyvezetői jogosultak megtekinteni, megtekintési joguk pedig kizárólag abban az esetben áll
fenn, ha baleset, vagyonvédelmi incidens, vagy bűncselekmény gyanúja merül fel. Az aktuális kameraképeket a
játékhelyszínen dolgozó alkalmazott a játékhelyszínen található számítógépre feltelepített program segítségével
figyeli. Amennyiben a felvételeken, a játékhelyszínen dolgozó Munkavállaló bármilyen rendellenességet észlel,
haladéktalanul jelenti azt a közvetlen felsőbb vezetője részére.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
képfelvétel, illetve bármilyen más személy adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül
kérheti, hogy azt a Társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje, amennyiben igazolja jogának vagy jogos
érdekének fennálltát.
A Társaság bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon
belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt a Társaság megsemmisíti,
illetve törli.
Az érintett jogait a DiMa.hu Kft. adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, melyet a
https://www.nyomasutana.hu/dokumentumok/gdpr/adatkezelesi_tajekoztato_dima_180524.pdf
menüpont alatt bármikor megtekinthet.

