ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kamerarendszer alkalmazásával kapcsolatban

A Debreceni Sportcentrum az általa üzemeltetett létesítmények területén működő kamerás
megfigyelőrendszerekkel összefüggő adatkezelés kapcsán az alábbi tájékoztatást nyújtja a
megfigyelt területre belépő személyek (továbbiakban: érintettek) számára az EU Általános
Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13. cikke alapján:

1. Adatkezelő személye, elérhetőségei
Név:

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Sportcentrum vagy DSC)

Székhely:

4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.

Telefonszám:

+36 52 514 400

Levelezési cím:

4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.

E-mail cím:

info@debrecenisportcentrum.hu

Honlap:

http://www.debrecenisportcentrum.hu/

2. Adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre
Az Adatkezelő és a létesítményeibe látogatók vagyontárgyainak és vagyoni érdekeinek
megóvása, a személyi biztonság garantálása, valamint az Adatkezelő tevékenységével
összefüggő információbiztonsági követelmények teljesítése céljából kezeli az Érintettek
személyes adatait.
A kezelt adatok köre: az érintettekről készült videofelvétel (rögzített és élőkép)
A rendszámleolvasó rendszerek esetén az érintett által használt jármű rendszáma.
Kamerák elhelyezkedése és látószöge:
- Főnix Aréna (4028 Debrecen, Kassai út 28.)
A kamerák látószöge külső tereken kiterjed a csarnokhoz tartozó külső, lezárt parkolókra
(északi és déli parkoló), a csarnok bejárata előtt elhelyezett – a Sportcentrum
tulajdonában álló – „totemoszlopra”, illetve a létesítmény bejáratai pontjaira. A
sorompóval lezárt parkolók esetén rendszámleolvasó kamerák működnek.
A létesítmény belsejében elhelyezett kamerák a ruhatárakat, a pénzforgalmat lebonyolító
vendéglátó egységeket, a közlekedőfolyosókat, a nézőteret, valamint a létesítmény
működése szempontjából kiemelt biztonságú helyiségeket (gépházak, irányítóterem,
szerverszoba, stb.) figyelik.
- Debreceni Jégcsarnok (4031 Debrecen, Derék u. 33.)

A kamerák látószöge külső tereken kiterjed a csarnokhoz tartozó magánparkolókra,
illetve a létesítmény bejáratai pontjaira.
A létesítmény belsejében elhelyezett kamerák a bejáratokat, a nézőteret, a jegypénztárt,
illetve a nyilvánosságtól elzárt helyiségeket, közlekedőfolyosókat figyelik.
- Debreceni Sportuszoda (4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.)
A kamerák látószöge külső tereken kiterjed az uszodához tartozó magánparkoló
területére, illetve a létesítmény bejáratai pontjaira.
A létesítmény belsejében elhelyezett kamerák a bejáratokat, a recepciót és környezetét,
a közlekedő folyosókat, tereket, illetve az öltözők bejáratát, valamint a csomagmegőrző
szekrényeket figyelik.
A Sportuszoda nyilvánosság számára rendelkezésre álló öltözőjében a csomagmegőrző
szekrényeket a lopások megelőzése céljából kamerák figyelik.
- Oláh Gábor utcai Sportkomplexum és Debreceni Sporthotel (4032 Debrecen, Oláh
Gábor u. 5.)
A kamerák látószöge kiterjed a Sportkomplexum területén található épületek bejárati
pontjaira (Corpus Fitness bejárat, atlétika pálya melletti főépület bejárata), a
sportpályákra és a kondiparkra. A sorompóval lezárt belépési pontokon
rendszámleolvasó kamerák működnek.
A Sporthotel földszintjén kamerás megfigyelő rendszer működik, melynek látószöge a
recepcióra és annak előterére terjed ki.
- Józsa Grund (4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca 101.)
A kamerák látószöge a bejáratra és a sportpályák területére terjed ki.
A kamerák nem látnak rá az öltözők, irodák és illemhelyiségek belső területére, valamint a
Sportuszodában található öltözőkabinokra.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos
érdeke. A Debreceni Sportcentrum jogos érdeke, hogy a nagy alapterületen elhelyezkedő
ingatlanok, sportkomplexum területén a nagy látogatószám mellett is garantálni tudja a
megfelelő szintű biztonságot saját vagyontárgyai, a létesítményekbe látogató vendégek, ott
dolgozók, ezen létesítményekben rendezett események résztvevőinek személye és vagyona,
valamint az Adatkezelő elektronikus információs rendszereiben kezelt adatok tekintetében.
3. Adatok tárolásának időtartama
A felvételek megőrzési ideje 7 nap.
Az érintett által történő sikeres tiltakozás esetén az Adatkezelő törli a személyes adatokat.
4. Adattovábbítás, adatbiztonság
A felvételekkel a Debreceni Sportcentrum ügyvezetője jogosult rendelkezni.
Hatósági vagy bírósági eljárás keretében Adatkezelő a megkereső vagy eljáró szervek számára
továbbíthatja a felvételeket.

Az adatok biztonságáról és jogszerű felhasználásáról Adatkezelő a megfelelő technikai és
szervezési intézkedések megtételével gondoskodik. Az Adatkezelő Kameraüzemeltetési
szabályzatot alkotott, amely rendelkezik az adatkezelés feltételeiről, a technikai
követelményekről és a kapcsolódó eljárásokról.
A Debreceni Sportcentrum nevében adatfeldolgozóként a szerződéssel igénybevett biztonsági
szolgálat (GEWISS GUARD Kft.) munkatársa az élő videóképbe betekinthet.
A fentiekben megjelölt eseteket kivéve harmadik félnek az adatok nem kerülnek továbbításra.
5. Érintetteket megillető jogok
Az Érintett kérelmét bármilyen módon (írásban, elektronikus úton vagy akár szóban)
előterjesztheti az adatkezelő fentebbi elérhetőségein.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – amely szükség
esetén további két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán
hozott döntésről.
5.1 Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)

az adatkezelés céljai;

b)

az érintett személyes adatok kategóriái;

c)
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják
d)
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
e)
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f)

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)

adatok forrása;

h)

automatizált döntéshozatal ténye.

5.2 Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy
kiegészítését.
5.3 Törléshez való jog
Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:

a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b)
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
c)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d)
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak 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 lehet kezelni.
5.5 Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
5.6 Adathordozhatósághoz való jog
Az adatkezelés jogalapja miatt nem illeti meg az érintettet. Ezzel kapcsolatban lásd GDPR 20.
cikk.
6. Jogorvoslat
Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

