
Tájékoztató személyes adatok kamerarendszer útján megvalósuló 
kezeléséről 

 
 

Kérjük, szíveskedjen elolvasni az alábbi tájékoztatót, mely az Ön személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó információkat tartalmazza. 
 
 
Előzetesen felhívjuk figyelmét arra, hogy az ebben a tájékoztatóban foglalt adatkezelés ellen 
Önnek joga van tiltakozni! 
 
 

Ki az Ön személyes adatainak kezelője? 
 
 
Adatkezelő megnevezése "DR. ILLÉS" Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó 

Korlátolt Felelősségű Társaság  
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-003015 
Adatkezelő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos utca 21. 
Adatkezelő képviselője: dr. Illés István 
 
Az Adatkezelő az Ön adatait a vonatkozó jogszabályok alapján kezeli, melyek a következők: 
 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény határozza meg.  

 
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023. január 1.  napjától visszavonásig tart, mellyel 
egyidejűleg Adatkezelő új tájékoztatót tesz közzé.  
 

Milyen célból kezeli az Adatkezelő az Ön adatait? 
 
Adatkezelő a szálloda területén elektronikus megfigyelőrendszert működtet az alábbiakban 
részletezettek szerint: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében, a 
jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések 
bizonyítása céljából kerül sor. 
 

A fent meghatározott cél érdekében milyen adatokat kezel az Adatkezelő?  
 
Az Önről készült felvételen látható képmását, a felvételen látható, vagy abból egyébként következő 
egyéb információt (pl. hogy Ön adott időpontban az Adatkezelő által üzemeltetett szállodában 
tartózkodott). 
 

Mi alapján jogosult az Adatkezelő az Ön fenti adatainak a megjelölt célból 
történő kezelésére?  
 
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont), melyet 
érdekmérlegelési tesztjében a személy- és vagyonvédelemhez fűződő jogos érdekként azonosított.  
 



Meddig kezeli az Adatkezelő az Ön fenti adatait a megjelölt célból? 
 
Az Adatkezelő a kamerák felvételeit 7 napig kezeli, ezt követően a felvételeket Adatkezelő törli, 
kivéve, ha az őrzési időn belül a felhasználására okot adó esemény következik be, illetve ha a 
felvételen szereplő érintett hozzáférési kérelmet nyújt be, vagy jogos érdeket valószínűsítő egyéb 
érdekelt a felvétel felhasználása érdekében a törlés mellőzése iránti kérelmet terjeszt elő. 
 
A felvételen szereplő érintetten kívül az, akinek jogos érdekének érvényesítése érdekében a rögzített 
felvételt büntetőeljárás, illetve egyéb bírósági vagy hatósági eljárás keretében kívánja felhasználni, a 
fenti őrzési időn belül kérheti, hogy az Adatkezelő ne törölje a felvételt. Ebben az esetben az 
Adatkezelő az eljárást lefolytató szerv, vagy hatóság (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) 
megkeresésére vagy adatkérésére továbbítja a felvételt.  
 

Ki jogosult megismerni az adatokat, illetve kinek továbbítja azokat az 
Adatkezelő? 
 
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a DR. ILLÉS Kft. jogosultsággal rendelkező 
munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója, helyettese vagy ezen 
személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult. 
 

Az igények érvényesítése érdekében az adatok továbbíthatók a jogsértő cselekményeket kivizsgáló 
hatóságok, bíróságok, illetve az igényérvényesítésben közreműködő ügyvédi iroda részére. 
 

Milyen intézkedéseket alkalmaz az Adatkezelő az adatok védelmében? 
 
A digitalizált adatokat az Adatkezelő korlátozott hozzáférésű saját szerverén tárolja. A bizalmasság 
érdekében az adatokhoz való hozzáférés szabályozott felhasználói jogosultsághoz kötött. Az adatok és 
az operációs rendszer biztonságát szoftveres és hardveres védelmi eszközök biztosítják, melyeket az 
Adatkezelő naprakészen tart és frissít.  
 

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban? 
 
Hozzáféréshez való jog  
 
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait. Az Ön hozzáférési joga 
kiterjed arra is, hogy az adatairól másolatot kapjon, melynek adminisztratív költségeit az Adatkezelő 
jogosult érvényesíteni Önnel szemben. A másolat kiadásának korlátja, hogy az nem érintheti 
hátrányosan mások jogait.  
 
Helyesbítéshez való jog 
 
Ön bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, 
amennyiben azok nem megfelelőek, pontatlanok vagy hiányosak. 
 
Előfordulhat, hogy a helyesbítést megelőzően az Adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a személyes 
adat valóban helyesbítésre szorul-e, mely esetben az ügy tisztázásáig az Adatkezelő az adatot nem 
helyesbíti, hanem korlátozottan kezeli, vagyis azon a tároláson kívül más műveletet nem végez. 
 
 
 
 
 
 



Törléshez való jog 
 
Ön bármikor jogosult kérni adatainak törlését, azonban figyelembe kell venni azt, hogy az Adatkezelő 
alapvetően akkor törli a személyes adatot, ha az adatkezelésre az eredetileg meghatározott célból nincs 
már szükség. Az Adatkezelő az adatokat akkor is törli, ha azokat jogellenesen kezelte, vagy jogszabály 
írja elő az adatok törlését. 
 
Ha az adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezeli, és Ön visszavonja a hozzájárulását, 
úgy a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő törli, kivéve, ha az azért nem 
lehetséges, mert az adatok kezelésére más okból van szükség. Ilyen ok lehet például az Adatkezelőt 
terhelő jogi kötelezettség teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítése. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Ön bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely azt jelenti, hogy az 
Adatkezelő a tároláson kívül más módon nem használhatja fel azokat, kivéve, ha Ön ahhoz hozzájárul, 
vagy az adatok felhasználása jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.  
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű 
feladata végrehajtásához, illetve az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekében szükséges. Ha 
nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok az adatok kezelésére, amely elsőbbséget élvezne az Ön 
igényével szemben, akkor a tiltakozás eredményeképpen az Adatkezelő az adatokat törli. 
 
Más esetben – pl. ha az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítése, vagy 
jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli – úgy az Adatkezelő a tiltakozási jog gyakorlását törlési 
kérelemként kezeli, és az arra vonatkozó szabályok szerint bírálja el.  
 

Hogyan gyakorolhatja az Önt megillető jogokat? 
 
Ön a jogainak gyakorlására vonatkozó igényét, kérelmét bármikor bejelentheti az Adatkezelő 
elérhetőségein. 
 
Az Adatkezelő az Ön kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme 
benyújtásától számított 1 hónapon belül megadja. Ha a kérelem teljesítése alapos okkal nem lehetséges 
e határidőn belül, akkor az Adatkezelő az Ön értesítése mellett jogosult meghosszabbítani 2 hónappal 
ezt a határidőt. Ha az Adatkezelő nem tudja teljesíteni az Ön kérelmét, akkor ennek okairól 
tájékoztatja Önt a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül. 
 

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak? 
 
Ha Ön sérelmesnek tartja az Adatkezelő eljárását az Ön személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatban, akkor célszerű panaszával elsősorban az Adatkezelőhöz fordulni az 
hotel@panoramahotel.hu e-mail címen. A panaszát az Adatkezelő megvizsgálja, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a panaszban foglaltakat orvosolja. 
 
Ha a fentiek ellenére a sérelmei továbbra is fennállnak, vagy panaszát hivatalosan, közvetlenül hatóság 
előtt szeretné megtenni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). 
 

http://www.naih.hu/


A fentieken túlmenően Ön adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, mely esetben a 
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéknél is benyújthatja keresetét. 
 
A kihelyezett kamerák helye, célterülete (látószöge) és a kihelyezés célja: 
 

Kamera száma: A kihelyezés helye Megfigyelt terület A kihelyezés célja 

1. Recepció Bejárat Vagyon-, és 
személyvédelem 

2. Recepció Recepció, lobby Vagyon-, és 
személyvédelem 

3.  Konyha (régi épület) Bejáratok Vagyon-, és 
személyvédelem 

4. Főbejárat kapu Kapu Vagyon-, és 
személyvédelem 

5. Főbejárat étterem Bejárat Vagyon-, és 
személyvédelem 

6. Étterem bejárat Étterem bejárat Vagyon-, és 
személyvédelem 

7. Étterem Étterem Vagyon-, és 
személyvédelem 

8. Télikert Télikert, és bejárat Vagyon-, és 
személyvédelem 

9. Konyha (új épület) Konyha, bejárat Vagyon-, és 
személyvédelem 

 
Kelt: Mosonmagyaróváron, 2023. január 1.  
 
 
 
 

………………………………………… 
                   Adatkezelő 


