
                                                                                                       

 
 

Tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről 
 

 
A Paksi Ürgemezei Strand területének megfigyelésére a Mezőföldvíz Kft. zárt rendszerű 
műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: 
kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel: 
 
Az adat kezelője a Mezőföldvíz Kft.  
7030 Paks, Kölesdi út 46., telefon: 06 80 442 442, e-mail: mezofoldviz@mezofoldviz.hu  
 
Az adatkezelés célja: 
 

-  a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság 
védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon 
védelmét szolgálja, 

- alkalmazása az előző pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül 
szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan 
korlátozásával. 

- a kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a 
helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, mosdó, 
illemhely). 

 
Kezelt adatként a felvételek során az érintett arcképe és a cselekedete kerül rögzítésre. 
 
Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. CXXXIII. tv., és a 2011. évi CXII. törvény az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az érintett önkéntes 
hozzájárulása, amelyet a személy ráutaló magatartással is megadhat. 
 
Az adatkezelés időtartama a rögzítést követő 3 munkanap, kivéve, ha az érintett, vagy a 
bűnügyi hatóság a felvételek zárolását kéri, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett 
bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, 
bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából 
indított polgári peres eljárásokat - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott 
adatkezelők által felhasználhatóak legyenek.  
 
E határidő lejártát követően a felvételek haladéktalanul törlésre kerülnek úgy, hogy azok 
többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez 
kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a strand üzemeltetéséből 
fakadó kötelezettségei teljesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy 
megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak 
a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja.  
 
A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó 
adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás 
megtörténte után haladéktalanul törölni kell.  
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Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a 
felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne 
törölje (zárolja). Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt 
haladéktalanul meg kell küldeni.  
 
A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a 
rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok 
megismerésének okát és idejét.  
 
Jogsérelem esetén, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Mezőföldvíz Kft. 
adatvédelmi tisztségviselőjéhez (7030 Paks, Kölesdi út 46., telefon: 06 80 442 442, e-mail: 
mezofoldviz@mezofoldviz.hu), bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz: székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
weboldal: http://www.naih.hu  
 
 

A belépő megvásárlásával a fürdővendég a kamerarendszerre vonatkozó jelen 

tájékoztatást tudomásul veszi! 

 

Mezőföldvíz Kft. 
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