ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a biztonsági kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódóan
A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének („GDPR”) való
megfelelés céljából átláthatóvá tegye, hogy a biztonsági kamerák üzemeltetése során az MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hogyan jár el a rögzített kamera-felvételek kezelésével kapcsolatban.
1. Az adatkezelőre vonatkozó információk
Az adatkezelő megnevezése:
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely/Levelezési cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
E-mail: info@takarek.hu
Weboldal: www.mtb.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Levelezési címe: MTB Zrt., Adatvédelmi Központ; 1122 Budapest, Pethényi köz 10.;
E-mail címe: adatvedelem@takarek.hu
2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és a kezelt adatok, az adatkezelés időtartama
(megőrzési idő)
AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK,
ADATKÖRÖK

AZ ADATOK
MEGŐRZÉSÉNEK
IDEJE

Az emberi élet, testi
épség,
személyi
szabadság,
mint
személyiségi
jogok
védelme.

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pontja)

A felvételen szereplő
személyek
képmása,
valamint a felvétel alapján
róluk
levonható
következtetések, továbbá
a felvétel készítésének
időpontja.

Székházak esetében
30 nap, pénzváltói
tevékenység esetében
50 nap, fiókok és ATM
esetében 60 nap a
felvétel
készítésétől
számítva.

Vagyonvédelem

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pontja)
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időpontja.

Székházak esetében
30 nap, pénzváltói
tevékenység esetében
50 nap, fiókok és ATM
esetében 60 nap a
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készítésétől
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A felvételen szereplő
személyek
képmása,
valamint a felvétel alapján
róluk
levonható
következtetések, továbbá
a felvétel készítésének
időpontja.

Székházak esetében
30 nap, pénzváltói
tevékenység esetében
50 nap, fiókok és ATM
esetében 60 nap a
felvétel
készítésétől
számítva.

Az érdekmérlegelés alapján az
adatkezelőnek jogos érdeke a
bűncselekmények
megelőzése, az épületeiben
tartozkodó
munkavállalók,
ügyfelek védelme

Az érdekmérlegelés alapján az
adatkezelőnek jogos érdeke a
bűncselekmények
megelőzése,
a
pénzügyi
veszteségek elkerülése.
Üzleti, fizetési, bank- és
értékpapírtitok védelme

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pontja)
Az érdekmérlegelés alapján az
adatkezelőnek jogos érdeke a
jogszabályi védelmet élvező
titokkörök
védelme,
az
esetleges
titoksértésekből
eredő pénzügyi veszteségek,

egyéb károk elkerülése.

3. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók. Adattovábbítások
Az adatokat az Adatkezelő élet-és vagyonbiztonsági, csalásmegelőzési és csaláskezelési feladatait ellátó,
valamint az érintteti jogok gyakorlása érdekében eljáró munkavállalói ismerhetik meg a feladatok teljesítéséhez
szükséges célból, továbbá akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, a
munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben.
A Takarék Csoport által jelen célból igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:


A biztonsági kamerarendszerek technikai üzemeltetését és az általuk rögzített képfelvételek kimentését
a MA-TAK-EL Zrt., (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 9., cégjegyzékszáma: 01 10
048577) és mindenkori szerződött partnereik végzi,



az objektumvédelmi (portaszolgálati) tevékenységet a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. és a 1117
Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. sz. alatti irodaházak tekintetében a Hori-Zone Információs és
Biztonsági Iroda Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u 11., cégjegyzék száma: 01 09 715050) látja
el.

A személyes adatok nem kerülnek továbbítására harmadik személyek részére.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, valamint tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése
ellen, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; ügyfélszolgálat@naih.hu; +36-1-3911400; www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz
fordulhat.
Meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, vagy
korlátozza az adatkezelést. A képfelvétel őrzési ideje alatt kérheti, hogy a képfelvételt az Adatkezelő ne
semmisítse meg, illetve ne törölje.
Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresése - attól számított harminc napon belül, hogy a
megsemmisítés mellőzését kérték - nem érkezik be az Adatkezelőhöz, a felvételt törli vagy megsemmisíti
kivéve, ha az őrzésre a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.
A képfelvétel megőrzési időn túli zárolására az Adatkezelő saját jogos érdekének felmerülése (pl. esetleges
bűncselekmény hatóság előtti eljárásban történő bizonyítása stb.) esetén is jogosult.
Jogait a következő módokon érvényesítheti: MTB Zrt. Adatvédelmi Központ, 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
címre küldött postai küldemény vagy az adatvedelem@takarek.hu email címre küldött elektronikus üzenet útján,
vagy személyesen az Adatkezelő bármely bankfiókjában.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, az Önt megillető jogokról, az adatbiztonsági
intézkedésekről stb. további, részletes információt talál a www. takarekcsoport.hu honlapon közzétett Általános
Adatkezelési Tájékoztatóban.

