
 
Tájékoztatás a Sziksósfürdő Strand és Kemping területén üzemeltetett térfigyelő 

rendszerhez (kamerához) fűződő adatkezelésről 

Ismerje meg részletes adatkezelési tájékoztatónkat a szegedsport.hu weboldalon 

1. A kezelt adatok köre 
A Sziksósfürdő Strand és Kemping területén a mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelőrendszerrel 
(továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó adatok kezelése történik. A 
kamerarendszert a Szegedi Sport és Fürdő Kft. üzemelteti. 
Kezelt személyes adatok: képfelvételek, érintettek képmása  
 
2. Érintettek 
Valamennyi a Sziksósfürdő Strand és Kemping területére belépő személy.  
 
3. Az adatkezelés célja 
A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja a Sziksósfürdő Strand és Kemping területén tartózkodó 
személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő telephelyének területén tartózkodó személyek, 
továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő telephelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló 
vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és személyes adatok védelme.  
Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, 
hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás 
keretében felhasználásra. 
 
4. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi. Adatkezelő jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett 
személy- és vagyonvédelem. 
Az Adatkezelő a jogos érdek esetén alkalmazandó érdemmérlegelést elvégezte, melyet az érintett kérésére a 
rendelkezésére bocsát. 
 
5. A kamerák elhelyezkedése és az általuk megfigyelt területek 
Az egyes kameraképeket tartalmazó dokumentum, a megfigyelt területek leírásával és a céllal megjelölve a 
Sziksósfürdő Strand és Kemping recepcióján az érintettek számára elérhető.  
 
6. Az adatkezelés helye és időtartama 
A képfelvételeket az Adatkezelő felvevőegységén 5 napig tároljuk felhasználás hiányában.  
 
7. Adatkezelő:  Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
email: info@szegedsport.hu, Telefonszám:+36 62 549 970 
 
8. Adatbiztonsági intézkedések 
• A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a 
képfelvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyén kívül más személy ne láthassa meg.  
• A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok 
megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhetik. A kamerák által sugárzott 
képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 
• A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy 
az adatkezelő/adatfeldolgozó személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a 
képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt 
képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.  
 
9. Az érintettek jogai 
Az Érintett jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
 
10. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 
Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, 
címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9, e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá 
vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.   
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető 
 
Kelt: Szeged, 2021. május 15. 

________________________________________ 
            Szegedi Sport és Fürdők Kft./Adatkezelő 
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