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Adatkezelési tájékoztató az Intézményben
működő elektronikus megfigyelőrendszerekről

Tisztelt Látogatónk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház területén, épületeiben elektronikus
megfigyelőrendszert működtetünk. Erről az Intézmény bejáratainál, valamint az Intézmény
területen több helyen elhelyezett, „Területünkön biztonsági kamerák üzemelnek, a felvételeket
tároljuk!” illetve „Kamerával megfigyelt terület” feliratú táblákkal is tájékoztatjuk Önöket.

Adatkezelő neve és elérhetősége
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Az adatkezelés célja: az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésének célja, összhangban a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, az emberi élet, testi épség, valamint a vagyon védelme
érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, az elkövető tetten érése és a jogsértések
bizonyítása.

Az adatkezelés jogszabályi háttere: az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére, a kép és
hangfelvétel, rögzítésére, felhasználásra és a megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi,
valamin a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXII. törvény, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései vonatkoznak.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja: az elektronikus megfigyelőrendszer működése
útján készült kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, amelyek kezelésének jogalapja az Ön
önkéntes hozzájárulása, melyet ráutaló magatartással, az Intézmény területére történő belépéssel
tesz meg.

Személyes adatok tárolásának időtartam: az adatok tárolása zárt rendszeren keresztül történik,
melyekhez csak az arra jogosultak férhetnek hozzá. A kamerák felvételeit 3 napig őrizzük, azt
követően automatikusan törlésre kerülnek.
A felvételek visszanézésére csak írásos megkeresés alapján és csakis az élet, testi épség és vagyon
sérelmére elkövetett jogsértések felderítése és az elkövető azonosítása, valamint az életet vagy testi
épséget érintő balesetek feltárása érdekében kerülhet sor.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának
vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg,
illetve ne törölje.
A felvételeket Intézményünk csak a törvényben meghatározott esetekben adja át harmadik fél
részére, azokat visszanézni csakis szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi
baleset esetén lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül,
amennyiben a kamerával megfigyelt területre az erről szóló tájékoztató ismeretében belépnek.
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