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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            
2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a HAEMOBIL Egészségügyi Szolgáltató             
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) mindenkor hatályos          
Házirendjében és más nyilvános, vagy belső szabályzatokban foglaltakat megsértő, a személyi és            
vagyonbiztonságot veszélyeztető személyekkel szemben alkalmazott szankciók és a Társaság, illetve          
harmadik személyek jogos érdek érvényesítése céljából végzett adatkezelés tekintetében. 
 
A Társaság, mint közfinanszírozott humán egészségügyi, fekvőbeteg szakorvosi ellátást szolgáló          
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a 1173 Budapest, Kaszakő utca 12. valamint 2643 Diósjenő,             
Petőfi utca 60. sz. alatti épületek ingatlanokon elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban:           
kamera) üzemeltet, amely berendezés rögzítés végzésére alkalmas. Az épületek bejáratainál a           
kamerák alkalmazása, illetve kamerákon a rögzítés ténye feltűntetésre kerül. A vendégek által            
használt helyiségekben és munkavállalói öltözőkben, intim helyiségekben nincs kamera. 
 

1. Az adatkezelő jogos érdekének beazonosítása 

A Házirend mindenkire vonatkozik, aki a telepehely területére belép, illetve ott tartózkodik. Az             
Adatkezelő számára a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen elsődlegesen a Házirend és más           
nyilvános, vagy belső szabályzatok betartatása különösen a betegekkel, hozzátartozóikkal, kísérőikkel,          
a munkavállalókkal (a továbbiakban: érintett), kiemelten egészségügyi, baleset- és vagyonbiztonsági          
okból, illetve az egészségügyi ellátás biztonságának, nyugalmának és a veszélyes anyagok őrzésének,            
valamint a szolgáltatás színvonalának biztosítása érdekében. A Telephelyeken elhelyezett kamerák           
üzemeltetése azok egyedi körülményei és közfeladati jellege miatt is hatósági engedély köteles, így az              
érintettek az épület igénybevételére csak a Házirend és más nyilvános, vagy belső szabályzatok             
betartása mellett jogosultak, ellenkező esetben ugyanis komoly, reális veszélyhelyzet alakulhat ki, az            
érintettek, mind a saját, mind a szakorvosok, szakdolgozók és az egészségügyi ellátásban résztvevők             
egészsége, az ellátásához használt nagy értékű eszközök, berendezések biztonsága, vagyonvédelme          
vonatkozásában.  

2. Az érintett személy jogainak, szabadságának beazonosítása, megnevezése  

A személyhez fűződő jogok korlátozása, magánszférához fűződő jog, képmáshoz való jog. A kamerák             
alkalmazása nem irányul a munkavállalók munkavégzésének ellenőrzésére. 

3. Mérlegelés elvégzése  

Az Adatkezelő a Házirend és más nyilvános, vagy belső szabályzatok betartásának elősegítése            
érdekében a szükséges eszközökkel felléphet, mérlegelve a Házirend és más nyilvános, vagy belső             
szabályzatok megsértésének súlyosságát. Az Adatkezelő vezetése elsődlegesen a Házirendet és más           
nyilvános, vagy belső szabályzatok megsértő érintetteket, ezek megsértését megvalósító magatartás          
megszüntetésére kéri fel, amelynek eredménytelensége esetén az Adatkezelő – szankcióként –           
rendőr- vagy más hatósági eljárást kezdeményezhet és a Társaság területének elhagyására szólítja fel,             
illetve dokumentálja a hatósági eljárás alapjául szolgáló tényeket. Egyes esetek súlyossága azonban            
azonnali fellépést kívánhat. Az esetet követően a rendőr- vagy más hatósági eljárásra vonatkozó szóló              
döntést az Adatkezelő ügyvezetője határozza meg. Az Adatkezelő azonosítja az érintettet, amelynek            
keretében az Adatkezelő által üzemeltetett épültek területén található elektronikus megfigyelő          
rendszer által készített felvételt Adatkezelő átadja a rendőr- vagy más hatóságnak; jogvita esetén             
bíróságnak.  

 



 

Amennyiben a rendőr- vagy más hatóságtól, bíróságtól jut tudomására Adatkezelőnek          
szabálytalanság alapos gyanúja, úgy hatósági, bírósági megkeresésre jogosult kiadni felvételt,          
amennyiben az még rendelkezésre áll és nem került törlésre.  
Az adatok kezelése a felvételek tárolásának ideje 3 (három) munkanap; kivételesen: munkahelyi            
baleset, bűncselekmény vagy szabálysértés alapos gyanúja esetén amennyiben a Társasághoz ilyen           
írásos kérelem érkezik, a felvételeket maximum 30 (harminc) napig tárolja a mindenkori külső             
szolgáltató. Az adatkezelés korlátozása – ezen túlmenően - a felvétel zárolása jogszabály által             
megengedett esetben és határidőig történhet, külön adathordozón történő tárolás útján. 
 
Az érintett személy személyes adatainak korlátozása szükséges és arányos. A személyes adatok ilyen             
módon történő kezelése célhoz kötött, az adattakarékosság figyelembevételével kezeli a Társaság a            
személyes adatokat. Adatkezelő ilyen esetben sem gyűjt semmilyen körülmények között különleges           
adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a              
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az           
érdekképviseleti szervezeti tagságra, büntetett előéletre, privát szférára vonatkoznak.  
Az Adatkezelő az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adatokat             
kizárólag tevékenységi körében, jogszabályi felhatalmazás alapján gyűjt, tart nyilván és kezel, ennek            
sohasem lehet része az elektronikus megfigyelő rendszerben rögzített képmás. 
 
Az érintett minden esetben jogosult érintetti jogainak gyakorlására, így különösen: Az Info tv.,             
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett jogai a               
következők: átlátható tájékoztatás joga; hozzáférés joga; a helyesbítés joga; adathordozhatósághoz          
való jog nem érvényesíthető jog; az „elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés              
korlátozásához való jog, visszavonás joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az            
érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak          
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés            
korlátozását, valamint élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 
 

4. Az érintettek megfelelő tájékoztatása 

Az érintettek megfelelő tájékoztatásának, az érdekmérlegelés dokumentálásának megvalósulását        
akként biztosítja a Társaság, hogy a jelen érdekmérlegelési Társaságot a Társasági hivatalos honlapján             
bármely érintett számára elérhető, valamint a Társaság irányadó Kamera szabályzatában kerül           
rögzítésre és valamennyi érintett által megismertetésre kerül. A kamerák alkalmazására vonatkozó           
Kamerarendszer Üzemeltetésének Szabályzata a http://haemobil.hu/ weboldalon kerül feltöltésre,        
valamint valamennyi érintettek által használt közös területeken kifüggesztésre kerül. A          
munkavállalókat, mint érintettekre vonatkozó szabályozás a társaság belső hálózatán is megtalálható. 
 

Budapest, 2020.03.05. 
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