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Tájékoztatjuk az ÉMI Tudományos és Technológiai Park (a továbbiakban: TTP) látogatóit, hogy ezen
a területen elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) és az SDE19 rendezvény
területén TimeLapse kamerarendszer (PR és imázsfilm készítése céljából) működik.
Jelen adatkezelési tájékoztató esetében adatkezelőnek minősül az ÉMI Nonprofit Kft. (székhelye:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26., cégjegyzékszáma: 13-09-176128, e-mailcím: info@emi.hu,
honlap: www.emi.hu ).
Az ÉMI felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül,
amennyiben a látogató a kamerával megfigyelt területre, illetve helyiségbe a jelen tájékoztató
ismeretében bemegy.
Fogalmak:
SZEMÉLYES ADAT: Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható
természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret - és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja. Az ÉMI, mint jogi szervezet adatkezelőnek minősül.
ADATKEZELÉS: Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet. Például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
ADATKEZELŐ SZEMÉLY: a Társaság azon munkavállalója, illetve a Társasággal szerződéses vagy egyéb
kapcsolatban álló természetes személy, aki személyes adatokat érintő adatkezelést vagy feldolgozást
végez.
ADATVÉDELMI INCIDENS: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
adatok Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
ÉRINTETT: az adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
név, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható.
ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK
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1. Az elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer)
Az elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerák) működése során a kép- és hangfelvételek
rögzítésére, felhasználására és megőrzésére a személy-és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.), továbbá az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.)
rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2)
bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint,
az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek
megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.
A felvételek készítése tekintetében a Vagyonőrzést végző Safety Sector Kft. 1062 Budapest, Andrássy
út 125. Telefon: +36-1-411-0141 Fax: +36-1-411-0087, a felvételek tárolása tekintetében az ÉMI
Nonprofit Kft. adatkezelőnek minősül.
A kezelt adatok köre kiterjed a TTP területére belépő látogatók kép- és hangfelvételeken látszódó
arcképmására, hangjára, és egyéb személyes adataira.
Az adatkezelés célja a fent részletezett adatkezelési tevékenységek esetén az emberi élet, testi
épség, és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az
életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket az
Irodaházban elhelyezett szerver 3 munkanapig tárolja, bármilyen szabálytalanság észlelése és
jelentése esetén az adatkezelőnek jogában áll a felvételeket megőrizni hosszabb távon, illetve a
hatóságoknak átadni.
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak: Vagyonőrzést végző Safety Sector Kft. 1062
Budapest, Andrássy út 125. Telefon: +36-1-411-0141 Fax: +36-1-411-0087, erre feljogosított
munkavállalói.
A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre
szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz
mely jogosult, és mikor fért hozzá. A tárolt felvételek megtekintésére jogosult a vezérigazgató, a
létesítménygazdálkodási vezető, az informatikai vezető, valamint azok a munkavállalók, akik erre
felhatalmazást kapnak.
A kamerák által rögzített felvételekbe történő betekintések, az azt végző személy neve, az adatok
megismerésének oka, és ideje jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel
folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az
átadható adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek
tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
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Térfigyelő kamerával megfigyelt helyiségek, illetve területek:
I. A kamerák első csoportja – Kültéri kamerák
Iroda épület
1. A épület fszt. Észak-nyugati sarok, északi (1. monitor)
2. A épület fszt. Észak-nyugati sarok, nyugati parkoló (1. monitor)
3. A épület Nyugati oldal, parkoló (1. monitor)
4. A épület Dél-keleti sarok, déli (1. monitor)
5. A épület Déli oldal, híddal szemben (1. monitor)
6. A épület Északi oldal, büfé mögött (1. monitor)
7. B épület Dél-nyugati sarok, nyugati, híd (2. monitor)
8. B épület Dél-nyugati sarok, déli (2. monitor)
9. C épület Dél-keleti sarok, C-épület bejárat (2. monitor)
10. C épület Dél-nyugati sarok, C-épület bejárat (2. monitor)
11. C épület Dél-keleti sarok, keleti oldal (2. monitor)
12. C épület beavatkozási ajtó (2. monitor)
E csarnok
1. Észak-keleti sarok(bejárat) (3. monitor)
2. Észak-nyugati sarok(bejárat) (3. monitor)
3. Keleti oldal parkoló (3. monitor)
4. Dél-keleti sarok, déli oldal (3. monitor)
5. Délnyugati sarok, déli oldal (3. monitor)
6. Dél-nyugati sarok, nyugati oldal parkoló(3. monitor)
Webkamera
Kalibráló Laboratórium (H-F) épület tetején került elhelyezésre, az SDE versenyterületre néz: az
SDE19 honlapon (www.sde19.hu), a monitoring aloldalon élő videóképet ad. A felvételeket nem
őrizzük, nem használjuk fel máshol.
II. A kamerák második csoportja – Beltéri kamerák bejáratoknál és folyosókon
Irodaépület
Földszint
1. A épület bejárat (1. monitor)
2. A épület lift és lépcsőház (1. monitor)
3. B épület bejárat (2. monitor)
4. B épület lift és lépcsőház (2. monitor)
5. C épület bejárat (2. monitor)
6. C épület lift és lépcsőház (2. monitor)
7. Szerverszoba figyelő kamera (csak az IT munkatársai léphetnek be)
Első emelet
1. A épület lift és lépcsőház (1. monitor)
2. B épület lift és lépcsőház (2. monitor)
3. C épület lift és lépcsőház (2. monitor)
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Második emelet
1. A épület lift és lépcsőház (1. monitor)
2. B épület lift és lépcsőház (2. monitor)
3. C épület lift és lépcsőház (2. monitor)
E csarnok
1. Nyugati lépcsőház (3. monitor)
2. Keleti lépcsőház (3. monitor)
3. Földszint folyosó (3. monitor)
4. Földszint folyosó (3. monitor)
5. Emelet folyosó (3. monitor)
6. Emelet folyosó (3. monitor)
III. A kamerák harmadik csoportja
1. Étterem dél-keleti sarok (1. monitor)
2. Büfé mosdó előtti előtér (1. monitor)
3. E csarnok szerver szoba (3. monitor)
IV. A kamerák negyedik csoportja – Kültéri kamerák TTP
TTP SDE rendezvény színtere:
1. C épület tetőről
2. E csarnok tetőről
3. Lalátka tetejéről irodaépület felé
4. Lalátka tetejéről vendégparkoló felé
5. Lalátka tetejéről Akusztikai labor felé
6. Lalátka tetejéről E csarnok felé
7. Akusztika tetejéről Kallab felé
8. Akusztika tetejéről Lalátka felé
9. Akusztika tetejéről rendezvénysátor felé
10. Kallab tetejéről Akusztika felé
11. Kallab tetejéről E csarnok felé
12. Hátsó bejáratot figyelő kamera
Rendszámfigyelő kamerák a külső portán:
Külső porta be
Külső porta ki
Külső porta sorompó
Ezek a kamerák a be és kimenő forgalmat rögzítik (dátum, rendszám), továbbá fénykép és felvétel
készül az elhaladó járműről és annak rendszámáról. Ezeket a képeket 3 munkanapig őrizzük, a
szöveges forgalom információt (dátum, rendszám) pedig egy évig.
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2. SDE19 rendezvény területén TimeLapse kamerarendszer (az SDE19 építkezésének
dokumentációja, PR és imázsfilm készítése céljából)
Az SDE19 rendezvény területén elhelyezett TimeLapse kamerák működése során a képfelvételek
rögzítésére, felhasználására és megőrzésére PR és imázs-film készítése céljából kerül sor. Az így
készült felvételek részben vagy teljes egészében megjelenhetnek a sajtóban, különböző internetes
felületeken, hírportálokon és más nyilvános platformon, mint például Facebook, Youtube stb.
A TimeLapse kamerarendszer működtetésére a GDPR 6. cikk (1) (a) és (f) pontjában foglaltak alapján
kerül sor.
Az ÉMI felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül,
amennyiben a látogató a kamerával megfigyelt területre, illetve helyiségbe a jelen tájékoztató
ismeretében bemegy.
A TimeLapse kamerák helye:
2 db O épület tető
1 db M épület tető
1 db H trafóház előtti lámpaoszlop
Az adatkezelő az alábbi feldolgozókat veszi igénybe a TimeLapse kamerák üzemeltetése kapcsán:
Moonlight Event
1022 Budapest, Árvácska utca 2. félemelet 1., e-mail: info@moonevent.hu, adószám: 23444030-2-41
Roxer Kommunikációs Kft.
1114 Budapest,Bartók Béla út 35. 5. em. 2/b., e-mail: info@roxer.hu, adószám: 13354921-2-43
Livepoint Kft.
1024 Budapest, Keleti Károly utca 8. fszt. 5., e-mail: info@livepoint.hu, adószám 13905297-2-41
A TTP látogatók személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmeiket, illetve panaszaikat az ÉMI
Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez címezhetik.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Somogyi Kinga
Elérhetősége:
adatvedelmitisztviselo@emi.hu, 06-30-559-9117
Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, ezen érdek
igazolását követően, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről
másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérhetik a
felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a
kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy a felvétel ne kerüljön megsemmisítésre és törlésre.
A TTP látogatók jogaik megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
bírósághoz fordulhatnak. A Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Szentendre, 2019. július 13.

Gyutai Csaba
vezérigazgató
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