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Az adatkezelő neve és elérhetősége 

 
Név (cégnév): Dr. Hibbey Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév: Dr. Hibbey Kft. 

Székhely: 2800 Tatabánya, Feszty Árpád utca 48.  

Cégjegyzékszám: 11-09-023687 

Adószám: 25297803-1-11 

Nyilvántartja: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 

Képviseli: Dr. Hibbey Csaba Zoltán ügyvezető és Alberti Ágnes Vilma ügyvezető 

Telefonszám: 06 70-298-1385 

E- mail: info.gyogyaszok@gmail.com 

Weblap: https://www.gyogyaszoktatabanya.hu 

 

A Dr. Hibbey Kft. adatvédelmi tisztségviselőjének neve és elérhetősége: 

 

Név: Váradi Ágota 

E-mail: varadi.agota.dpo@gmail.com 

Telefon: 06 30-574-8512 

Adatkezelési tevékenység leírása 

 
A Dr. Hibbey Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a jelen 
iratban a továbbiakban: Dr. Hibbey Kft.) megfigyelésre és rögzítésre alkalmas 
kamerarendszert épített ki saját tulajdonában és üzemeltetésében lévő telephelyén, 
melyek a hét hét napján, 24 órában üzemelnek. 
 
A kamerák hangfelvétel rögzítésére nem alkalmasak, a látószög távoli eléréssel 
történő valós idejű átmozgatása nem lehetséges, azok kizárólag manuálisan állíthatók 
be. 
 
A Dr. Hibbey Kft. jogszabályi kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó jelzést (piktogram) 
helyezett el arról, hogy a megfigyeléssel területeken kamerás megfigyelést végez. 
 
A Dr. Hibbey Kft. nem helyez és helyezett el kamerát olyan helyiségekben, ahol ez az 
emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez vizsgálóhelységre, öltözőkre, 
zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre. A kamerák kizárólag az ügyféltérbe, illetőleg a 
folyosókra/közlekedőkre kerültek elhelyezésre. 
 

https://www.gyogyaszoktatabanya.hu/
varadi.agota.dpo@gmail.com
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A kamerák elhelyezkedése, továbbá a megfigyelt területek leírása a jelen tájékoztató 
melléklete, mely az alábbi módokon érheti el, illetőleg ismerheti meg: 
 
Elektronikus úton: www.gyogyaszoktatabanya.hu 
 
Papír alapon: Dr. Hibbey Kft. a kezelt adatokat meghatározott személyekhez nem 
kapcsolja, kivéve, ha azt hatósági vagy bírósági jogerős döntés, illetőleg törvény, vagy az 
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó valamely jogi aktusa kötelezővé teszi. 
 
A Dr. Hibbey Kft. operatív, technikai és szabályozási szinten is akként választja meg az 
adatkezelés módját, személyeit és eszközeit, hogy az az adatkezelés kockázati szintjéhez 
igazodjon. 
 

Adatkezelési tevékenység jogalapja, jogszabályi háttere 

 
Adatkezelés jogalapja 
 
A Dr. Hibbey Kft. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek alapján 
kezeli a személyes adatokat. 
 
A Dr. Hibbey Kft. a jogos érdek, mint jogalap tekintetében érdekmérlegelési tesztet készített, 
kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a kamerás megfigyelés során akaratlanul is 
egészségügyi különleges adatok kerülhetnek rögzítésre. A jogos érdek mérlegelése 
érdekében készített érdekmérlegelési tesztet (a jelen iratban a továbbiakban: 
Érdekteszt, jelen tájékoztató 2. sz. melléklete) az alábbi módokon érheti el, illetőleg 
ismerheti meg: 
 
Elektronikus úton: www.gyogyaszoktatabanya.hu 
Papír alapon: a recepción másolati példány kérhető 
 
A Dr. Hibbey Kft. területének elhelyezkedése miatt a személy- és vagyonvédelmi célt más 
alkalmasabb módon a rendelkezésére álló eszközökkel elérni nem tudja. Tekintettel az 
ügyfélforgalomra, valamint a kiemelt értékű tárgyakra (orvosi és informatikai eszközök), 
tevékenységével kapcsolatos adatkezelésre, valamint a kiemelten érzékeny (egészségügyi 
különleges) adatokra, továbbá a megfigyeléssel érintett épület kiterjedésére és 
elrendezésére, illetőleg a városi forgalomhoz képest periférikus elhelyezkedésre, a Dr. 
Hibbey Kft. más alkalmasabb módon a fenti célokat elérni nem tudja. A Dr. Hibbey Kft. 
telephelyén korábban már történt olyan vagyon elleni bűncselekmény, melynek 
következtében büntető feljelentéssel élt. 
 
A kamerás megfigyelés szabályozottsága, illetőleg a szabályok mindennapi operatív 
betartása, továbbá a megelőző tájékoztatás biztosítja az érintettek számára, hogy joguk vagy 
jogos érdekük a kamerás megfigyelés miatt ne sérüljön, a személyes adatok védelméhez 
fűződő, illetőleg személyiségi jogaik csak szűk körben kerülnek korlátozásra. 
 
A Dr. Hibbey Kft. érdekmérlegelési teszt keretében mérlegelte a kamerarendszer 
érintettekre gyakorolt hatását, melynek keretében megállapította, hogy a 
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kamerarendszer üzemeltetése az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és 
szabadságaira nézve aránytalan korlátozással nem jár.  
 
Jogszabályok 

 
– 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 jelen iratban a 
továbbiakban: GDPR) 
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotörvény) 
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
– 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVt.) 
– 2017. évi XC. törvény a Büntető Eljárásról (Be.) 
– 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabs.tv.) 
– 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 
– 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) 
– 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről (Ütv.) 

 

Adatkezelési tevékenység célja 

 
A Dr. Hibbey Kft. az 

I. emberi élet és testi épség védelme, 
II. vagyonvédelem, 
III. jogsértések megelőzése, 
IV. a jogsértés elkövetőjének felderítése és azonosítása, a jogsértés bizonyítása, 
V. kiemelt értékű tárgyak megfigyelése, 
VI. az érvényes munkaszerződéssel rendelkező személyek munkaviszonyával 
összefüggő munkavédelmi utasításainak megtartása, 
VII. üzlet titkok védelme, 
VIII. esetleges munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása, 
IX. szerződő partnerek jogviszonyával összefüggő munkavédelmi utasításainak 
megtartása 
X. veszélyes anyagok őrzése (egészségügyi veszélyes hulladék). 

érdekében működteti a kamerarendszert. 

 

A kezelt személyes adatok köre 

– kamerával megfigyelt területre belépő személy képmása, 
– a kamerával megfigyelt területre belépő személy tevékenysége, illetőleg az abból 
esetlegesen levonható következtetés 
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Az adatkezelés időtartama és helye 

 
Amennyiben a kamerák által rögzített képfelvételek- a jelen tájékoztatóban, illetőleg 
kötelezően alkalmazandó egyéb jogszabályban meghatározott - jogszerű okból (céllal) és 
indokkal felhasználásra nem kerülnek, úgy a képfelvételek megőrzési ideje az iroda 
helységében a rögzítés időpontjától számított 3 (három) nap. A felvételek felhasználás 
hiányában automatikus felülírással törlésre kerülnek. 
 
A Dr. Hibbey Kft. a felvételeket kizárólag saját tulajdonú és üzemeltetésű, informatikailag és 
fizikailag is védett szerverein tárolja. A szerverhez csak korlátozott számú személy 
rendelkezik hozzáféréssel, továbbá a tárolt felvételek tekintetében a szerver a 
tevékenységet naplózza. 

 

Harmadik fél hozzáférése, adattovábbítás és adatfeldolgozó 

 
A Dr. Hibbey Kft. a kamerarendszer üzemeltetése és alkalmazása során a szervezetén 
kívüli harmadik személynek a felvételeket nem adja át, adatfeldolgozót nem vesz 
igénybe.  
 
A Dr. Hibbey Kft. szervezetrendszerén belül csak az arra írásban felhatalmazott 
munkavállalók, illetőleg megbízottak tekinthetnek be a rögzített, illetőleg élőképi felvételekbe, 
a pontos cél meghatározása és jegyzőkönyv felvétele mellett. 
 
A Dr. Hibbey Kft. a GDPR és az Infótörvény rendelkezéseit betartva lehetőséget biztosít az 
érintettek számára, hogy a róluk készített felvételekbe betekinthessenek, arról 
esetlegesen másolatot kérjenek. Amennyiben a felvételen más természetes személyek is 
láthatók, úgy az adott egyedi esetben a Dr. Hibbey Kft. részéről a betekintésre jogosult 
személyek egyedi mérlegelése, hogy a felvételbe történő betekintés vagy a másolat kérése 
más személy adatvédelmi jogainak indokolatlan sérelme nélkül teljesíthető-e? 
 
Amennyiben a Dr. Hibbey Kft. a betekintésre vagy a másolat kérésére irányuló érintetti 
kérésnek helyt ad, úgy a betekintésekről, a betekintő személyek nevéről, az adatok 
megismerésének okáról, továbbá a betekintés idejéről jegyzőkönyvet készít. 
 
A Dr. Hibbey Kft. -a kamerák üzemeltetési céljával összhangban- szabálysértési, illetőleg 
büntetőeljárás esetén jogosult az azzal összefüggésben keletkezett, lényeges információt 
tartalmazó felvételeket az eljárást lefolytató hatóság vagy hatóságok részére továbbítani. Ez 
esetben az adattovábbítás jogalapja a Be. a Be. 194. § (1) bekezdés, 204. § és 205. §, 
továbbá a 261.§- 265.§. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató 
szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített képfelvételt, valamint 
más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 
Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a 
megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más 
személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.  
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Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése 
érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított őrzési időn belül 
kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje, azaz az 
adatkezelést korlátozza. A kérelem kizárólag írásban nyújtható be. A Dr. Hibbey Kft. a 
kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, 
érthetően és világos nyelvezetű megfogalmazással tájékoztatást nyújt az érintettnek a 
kérelmével kapcsolatosan. A felvétel ez alatt az idő alatt törlésre nem kerül, az adatkezelés 
korlátozása (zárolás) mellett annak további, informatikailag elkülönített őrzése történik. A 
tájékoztatás a GDPR szabályainak megfelelően ingyenes, azért a Dr. Hibbey Kft. külön díjat 
nem számít fel. Azonos adatkörre vonatkozó minden további kérelemmel kapcsolatos 
ismételt tájékoztatás esetén a Dr. Hibbey Kft. jogosult adminisztratív költségeinek 
felszámítására.  
 
A Dr. Hibbey Kft. az érintett tájékoztatását csak akkor tagadja meg, ha azt valamely 
jogszabályi (törvény vagy az Európai Unió valamely közvetlenül kötelezően alkalmazó 
rendelete) lehetővé teszi. A Dr. Hibbey Kft. a kérelem elutasításának indokait pontos, érthető 
megfogalmazással készített, jogorvoslati jogról történő tájékoztatást is tartalmazó iratban 
közli az érintettel. A Dr. Hibbey Kft. jogosult a kérést megtagadni, ha a kérelem 
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (GDPR 12. cikk (5) bekezdés). 
 
A Dr. Hibbey Kft. minden esetben igyekszik gondoskodik arról, hogy a Dr. Hibbey Kft. által 
készített kamerafelvételén szereplő személyek a felvétel megtekintésének lehetőségéről 
értesüljenek. 

 

Adatkezelési alapelvek 

 
A Dr. Hibbey Kft. által, illetve a Dr. Hibbey Kft. szervezetében a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes és különleges adat kezelhető, amely 
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére 
alkalmas. (adatkezelés célja és ideje) 
 
Az adatgyűjtés és kezelés kizárólag pontosan meghatározott célból és jogcím alapján 
történik. 
 
Csak annyi adat kerül gyűjtésre és kezelésre, amennyi a célok eléréséhez feltétlenül 
szükséges, a vállalkozó/vállalkozás kerüli a felesleges és irreleváns adatok gyűjtését és 
tárolását. (adattakarékosság) 
 
A Dr. Hibbey Kft.munkavállalói és külső megbízottjai (a továbbiakban: a Dr. Hibbey Kft. 
alkalmazottai) a feladataik ellátása körében személyes és különleges adatot csak a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek. (jogszabályi megfelelés 
biztosítása) 
 
A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben 
biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az 
információs önrendelkezési jog az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi 
felhatalmazás alapján korlátozható. Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása 
érdekében a Dr. Hibbey Kft., illetőleg meghatalmazottja és alkalmazottja személyes adatot 
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csak az alábbi esetekben kezelhet: 
 

– az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, 
– szerződés teljesítése a teljesítéshez szükséges mértékben, 

– az érintett, harmadik személy vagy a Dr. Hibbey Kft. jogos érdekeinek érvényesítése, 
– a Dr. Hibbey Kft. jogi kötelezettségének teljesítése, 

– az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdeke. 
 
Személyes adat kezelésére csak a jelen szabályzat pontosan meghatározott valamely 
jogalapon, és csak a jogszerű és pontosan meghatározott cél teljesítése érdekében van 
lehetőség. Törvényben elrendelt adatkezelés esetén kizárólag a felhatalmazást adó 
törvényben meghatározott célból valósulhat meg adatkezelés. A Dr. Hibbey Kft.által kezelt – 
vagy a Dr. Hibbey Kft. részére más adatkezelő által rendelkezésre bocsátott – személyes 
adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie 
a célhoz kötöttség alapelvének. 
 
A Dr. Hibbey Kft. törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek 
legyenek. (adatok pontossága) 
 
A Dr. Hibbey Kft. csak addig kezeli a személyes adatokat, ameddig az feltétlenül 
szükséges. (korlátozott adatkezelés) 
 
A Dr. Hibbey Kft. a szükségtelenné vált adatokat véglegesen és helyre nem állítható módon 
törli. („elfeledtetés joga”) 
 
Az adatok feldolgozására csak az érintett jogainak figyelembe vételével kerül sor. 
A Dr. Hibbey Kft. minden tőle telhető és elvárható lépést megtesz az adatok védelme 
érdekében. (adatok védelme) 
 
A Dr. Hibbey Kft. csak akkor továbbít személyes adatot az Európai Gazdasági Térségen 
kívül eső harmadik országnak, szervezetnek, magánszemélynek vagy vállalkozásnak, 
amennyiben az adott harmadik ország, szervezet, magánszemély vagy vállalkozás 
igazolhatóan biztosítja az adatok biztonságának kellő mértékét és módját. (adattovábbítási 
garanciák). 

 

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 

 
Az érintett az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek 

egyikén tájékozódhat: 
 

Elektronikus levél útján a következő e-mail címre:  
info.gyogyaszoktatabanya@.hu 

 
Papír alapú levél útján és személyesen a Dr. Hibbey Kft.  székhelyére: 

 2800 Tatabánya, Feszty Árpád utca 48.  
 

Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon: 
0670-298-1385 
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A Dr. Hibbey Kft.  adatvédelmi tisztségviselőjének neve és elérhetősége: 

Név: Váradi Ágota 

E-mail: varadi.agota.dpo@gmail.com 

Telefon: 06 30-574-8512 

Az adatkezelés kapcsán az érintettet a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.  
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I. Eljárási szabályok 
 
a) Tájékoztatás nyújtása 
 
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül adjuk meg 
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be a Dr. Hibbey Kft.-nél. Az 
érintett által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat 
jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást 
csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, 
valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 
 
b) Adatok helyesbítése, adatkezelés korlátozása, törlése 
 
A Dr. Hibbey Kft. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az 
érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a 
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban 
vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és 
tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 
 
c) Tiltakozás 
 
Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a 
döntésünkről az érintettet írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintett 
tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatkezelést korlátozzuk ( az 
adatokat zároljuk), valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről 
értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az 
érintett a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat.  
 
II. Érintetti jogok és jogorvoslat 
 
1. Tájékoztatás kérése 
 
Az érintett kérésére a Dr. Hibbey Kft. tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó és a Dr. Hibbey 
Kft. által kezelt, illetve a Dr. Hibbey Kft. vagy a Dr. Hibbey Kft. által megbízott adatfeldolgozó 
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 
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megtett intézkedésekről, továbbá – az személyes adatainak továbbítása esetén – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a Dr. Hibbey 
Kft. az érintett kérésének kézhezvételéről számított 30 (harminc) napon belül teljesíti. 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet: 
 
a) arról, hogy a Dr. Hibbey Kft. milyen céllal kezeli az adatait 
b) az adatkezeléssel személyes adatok kategóriáiról,  
c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat, 
d) arról, hogy a személyes adatokat a Dr. Hibbey Kft. harmadik országba továbbítja-e, 
e) azon címzettek vagy címzett kategóriáit, akikkel az érintett személyes adatait a Dr. Hibbey 
Kft. közölte vagy közölni fogja 
f) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól,  
g)  arról, hogy joga van kérelmezni a Dr. Hibbey Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy az adat(ok) kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 
h) az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; 
i) az adat(ok) forrására vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az 
érintettől gyűjtöttük; 
j) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az re nézve milyen várható 
következményekkel jár.  
 
2. Helyesbítés 
 
Amennyiben az érintett vagy a Dr. Hibbey Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata 
pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az érintett kérésére, akár a Dr. 
Hibbey Kft. saját intézkedése folytán a Dr. Hibbey Kft. a hiányos/hibás adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül pontosítja. 
 
3. Törlés („elfeledtetés”) 
 
Az érintett kezdeményezheti a személyes adatai törlését akkor, ha 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Dr. Hibbey 
Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
b) az érintett a hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy a Dr. Hibbey Kft. további 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a Dr. Hibbey Kft.-nek nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű oka az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Dr. Hibbey Kft. jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat jogszabály, vagy a Dr. Hibbey Kft.-re alkalmazandó Európai Uniós 
kötelező jogi aktus alapján az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor. 
 
A Dr. Hibbey Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot 
törli. 
Szinén törli a Dr. Hibbey Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése 
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valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság 
jogerősen elrendeli. 
 
Abban az esetben, amennyiben korábban az érintett személyes adatainak nyilvánosságra 
hozatalára került sor, és a Dr. Hibbey Kft. köteles a személyes adatot törölni, úgy a Dr. 
Hibbey Kft. minden olyan észszerű lépést megtesz (bele értve a technikai intézkedések 
alkalmazását) amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok törlésének 
kötelezettségéről tájékoztassa azokat az adatkezelőket, akik a személyes adatait a 
nyilvánosságra hozatal miatt ismerték meg. A Dr. Hibbey Kft. köteles a többi adatkezelőt 
értesíteni arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adataira mutató linkek vagy a 
nyilvánosságra hozott személyes adatok másolatának (beleértve a digitalizált vagy 
nyomtatott formátumú másodpéldányokat) törlését kérelmezte. 
 
A Dr. Hibbey Kft. adattörlés esetén haladéktalanul tájékoztatja az adattörlés tényéről és 
szükségességéről azokat, akikkel az adatokat közölte, kivéve, ha ez a Dr. Hibbey Kft. 
számára lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 
 
Amennyiben valamely okból az érintett olyan adatot küldött meg a Dr. Hibbey Kft. részére, 
mely a Dr. Hibbey Kft.-nek az adatkezelési cél eléréséhet nem szükséges („többlet adat”), 
úgy azt az adatot, melyet a célszerűség alapelvével össze nem egyeztethető, a Dr. Hibbey 
Kft. visszajuttatja az érintett részére (amennyiben azt az adat formátuma megengedi, például 
eredeti, papír alapú irat). Amennyiben az adat formátuma (például elektronikus levélben 
eljuttatott adat) az adat visszajuttatását nem teszi lehetővé, úgy azt a Dr. Hibbey Kft. törli, 
illetőleg azt megsemmisíti. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik azokra a postai és 
elektronikus alapú adatokra, melyek tévedés („rossz címzés” vagy „hibás kézbesítés”) folytán 
kerültek a Dr. Hibbey Kft.-hez. 
 
Az adattörlésre vonatkozó igényét a Dr. Hibbey Kft. megtagadja (nem köteles törölni) akkor, 
ha az adatkezelés az alábbiak szerint egyébként szükséges: 
 
a) akkor, ha valamely jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa a Dr. Hibbey Kft. 
számára kötelezővé teszi az adatkezelést, így az a kötelezettség teljesítéséhez szükséges  
b) az tudományos, történelmi kutatási, statisztikai, vagy közérdekű archiválás céljából 
szükséges, azzal, hogy az e célokból történő adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné 
tenné, vagy komolyan veszélyeztetné a törlés 
c)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges 
 
4. Adatkezelés korlátozása 
 
Az érintett bármikor kérheti, hogy az érintett által a Dr. Hibbey Kft. részére megadott adatok 
egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen az 
alábbi esetekben:  
 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Dr. Hibbey Kft. ellenőrizni tudja az 
adatok pontosságát; vagy 
b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; vagy 
c) a Dr. Hibbey Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
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vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Dr. Hibbey Kft. jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 
Amennyiben az nem jár aránytalan erőfeszítéssel, úgy a Dr. Hibbey Kft. az adatkezelés 
korlátozásáról mindazokat értesíti, akikkel a korlátozással  adat(ok) közölve lettek. 
 
Az adatkezelés korlátozása esetén a Dr. Hibbey Kft. az adatokat csak tárolja, adatkezelésre 
csak az alábbi esetekben kerülhet sor: 
 
– az érintett hozzájárulása 
– jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme, 
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
– az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdeke. 
 
A mennyiben a Dr. Hibbey Kft. az adatkezelés korlátozását fel kívánja oldani, arról az 
érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatja.  
 
5. Hozzájárulás visszavonása 
 
Az érintettnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott 
hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás) korlátozás és indokolás 
nélkül visszavonja. 
 
6. Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz 
 
Az érintett bármikor jogosult a Dr. Hibbey Kft. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal 
rendelkezni. 
 
Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Dr. Hibbey Kft. részéről a 
kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az érintett adatai 
biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- a Dr. Hibbey Kft. jogosult meggyőződni 
arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az érintett döntése. E célból a 
Dr. Hibbey Kft. jogosult az érintettet egy vagy több elérhetőségén is megkeresni. 
 
7. Tiltakozás joga 
 
Az érintettet megilleti a tiltakozás joga azokban az esetekben, amikor az adatkezelés a Dr. 
Hibbey Kft. saját, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. 
Tiltakozás esetén a Dr. Hibbey Kft. csak akkor kezelheti tovább a tiltakozással érintett adatot, 
ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az  tiltakozásban hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhet, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és az érintett ez ellen tiltakozik, 
úgy a személyes adat e célból a továbbiakban nem kezelhető. 
 
8. Adatok hordozhatósága 
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Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a Dr. Hibbey Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- 
amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő 
átadását kérje az alábbi esetekben: 
 
a) amennyiben az adatait az érintett hozzájárulása alapján kezeli a Dr. Hibbey Kft., 
b) amennyiben az adat az érintett által a Dr. Hibbey Kft.-vel kötött szerződés teljesítéséhez 
szükséges, vagy az adat egyébként a szerződést megelőző, és az érintett kérésére történt 
lépések eléhez szükséges. 
Az adathordozhatóság keretében történő adatkikérés során- amennyiben a Dr. Hibbey Kft. 
részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az érintett adatai biztonsága, és 
az adatainak védelme érdekében a Dr. Hibbey Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az 
adatok kikérése ténylegesen az érintett döntése. E célból a Dr. Hibbey Kft. jogosult az 
érintettet egy vagy több elérhetőségén is megkeresni. 
 
A Dr. Hibbey Kft. az adathordozhatósággal érintett adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére. 
 
9. Az érintett jogai automatizált döntéshozatal esetén 
 
Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során az érintett 
adatait technikai automatizmus értékeli ki. A Dr. Hibbey Kft. nem alkalmaz profilozásra is 
alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással 
bírnak.  
 
A kamerarendszer üzemeltetése során, illetőleg azzal kapcsolatban a Dr. Hibbey Kft. 
automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az érintettre 
nézve joghatással járna vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
 
10. A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 
 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság részére benyújtani: 
 

 Weblap: https://naih.hu/ 

 Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html 

 Panaszbejelentés levélben: 1055 Budapest, Falk Miksa u, 9-11. 
 
11. Bírósághoz fordulás joga 
 
Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a 
Törvényszék illetékes, az érintett választása szerint a Dr. Hibbey Kft.-velszembeni 
keresetlevelét az érintett lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.  
 
12. Kártérítés, sérelemdíj 
 
Az érintett az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése 
esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a Dr. Hibbey Kft. 
adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi 

https://naih.hu/
https://naih.hu/online-uegyinditas.html
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jogainak megsértése az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 
ered. 
  



Dr. Hibbey Kft. 
Zártláncú elektronikus kamerarendszer adatvédelmi tájékoztató 

16 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk 

 
Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, 
bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/ 
 
Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, 
állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): https://edpb.europa.eu 
 

Fogalom meghatározások 

 
1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen 
Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható. 
 
2. Különleges (személyes) adatok: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 
biometrikus adatok, egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára irányuló adatok. 
 
3. Genetikai adat:egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott 
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 
 
4. Biometrikus adat:egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi 
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a 
daktiloszkópiai adat. 
 
5. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról. 
 
6. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
 
7. Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak 
alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti 
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 
 

http://naih.hu/
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8. Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; az adatnak 
meghatározhatatlan körben, mindenki részére biztosított megismerhetővé, hozzáférhetővé 
tétele. 
 
9. Adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges. 
 
10. Közös adatkezelők: az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő 
közösen határozza meg; a közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött 
megállapodásban határozzák meg az adatkezeléssel összefüggő kötelezettségek 
teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és az érintett részére az 
információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük 
megoszlását; a megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni. 
 
11. Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy 
nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet 
keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása. 
 
12. Bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és 
hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy 
elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen 
eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint 
a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a 
büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények 
végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: 
bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából – 
ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, 
statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is – (a továbbiakban együtt: bűnüldözési 
cél) végzett adatkezelése. 
 
13. Adatkezelés: az adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 
14. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 
 
15. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 
 
16. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak azonosítása céljából. 
 
17. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 
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18. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az 
ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével 
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes 
adatot nem lehet kapcsolni. 
 
19. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
 
20. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
 
21. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
22. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 
23. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
 
24. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez. 
 
25. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 
 
26. Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, 
feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások 
és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati 
tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és 
intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik; az adatok jogosulatlan megszerzése, 
módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes 
rendszere. 
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27. Hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer 
folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy 
másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép 
külső behatás elleni védelmét szolgálja. 
 
28. Hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több 
fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására 
alkalmas. 
 
29. Információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes 
adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes 
adatainak feltárásáról és felhasználásáról; az egyén joga arra, hogy ellenőrizze vagy 
befolyásolja azt, hogy ki és milyen vele kapcsolatos adatot kezelhet. 
 
30. Belső adatvédelmi szabályzat: azon belső dokumentum, amely meghatározza a belső 
adatvédelmi rendszer működését, az alapelveket, az egyes kompetenciákat, felelősségeket, 
érintetti és egyébjogokat. 
 
31. Külső adatvédelmi tájékoztató: az Infótörvény és a GDPR által megkövetelt azon 
valamennyi érintett számára az adatkezelést megelőzően hozzáférhetővé és 
megismerhetővé tett dokumentum, amely ismerteti az adatgyűjtő alap adatait, adatgyűjtés 
módját, célját, jogalapját, az adatfelhasználás módját, idejét, törlésének és a tárolásának 
módját, az érvényrejuttatott alapelveket, az érintett tájékoztatását a jogairól és jogi 
lehetőségeiről, a biztosított védelmi megoldásokról és lehetőségekről; az Adatvédelmi 
Tájékoztatót az érintett kifejezetten és egyértelműen jóvá kell hagyja, még az adatai 
megadását megelőzően. 
 
32. Kockázatelemzés: az adatkezelő vagy adatfeldolgozó szerv vagy személy által készített 
azon belső dokumentáció, mely az adatokra nézve kockázatot jelentő fizikai, informatikai, 
személyügyi és egyéb kockázatokat, a kockázatok mérséklésére tett intézkedéseket, és a 
kockázati szint megállapítását foglaljamagában. 
 
33. Kódex: olyan magatartási kódexek, amelyek – a különböző  adatkezelő ágazatok egyedi 
jellemzőinek, valamint a mikro, – kis- és középvállalkozások sajátos igényeinek 
figyelembevételével – segítik a GDPR helyes alkalmazását. Az adatkezelők vagy az 
adatfeldolgozók kategóriáit képviselő egyesületek és egyéb szervezetek magatartási 
kódexeket dolgozhatnak ki, illetve a már meglévő magatartási kódexeket módosíthatják vagy 
bővíthetik abból a célból, hogy pontosítsák a GDPR alkalmazását. 
 
34. Hatásvizsgálat: a GDPR által meghatározott azon belső dokumentum, mely az 
érintettek jogaira nézve valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatkezelések és 
feldolgozás beazonosítására, és a kockázatokkal szembeni technikai, szabályzati és 
szervezeti intézkedések leírására szolgál. 
 
35. Európai Unió országai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bulgária
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciprusi_Köztársaság
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csehország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dánia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Észtország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Finnország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Görögország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horvátország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Írország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lettország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Litvánia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Málta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Németország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portugália
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portugália
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portugália
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portugália
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlovákia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlovénia
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36. Európai Gazdasági Térség (és beleértendő államok): Izland, Liechtenstein, Norvégia, 
Svájc (amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel 
és a tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában 
azonos jogállású). 
 
37. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
  



Dr. Hibbey Kft. 
Zártláncú elektronikus kamerarendszer adatvédelmi tájékoztató 

21 

1.sz. mellékelet  
 
A kamerák elhelyezése, látószögük és az általuk megfigyelt terület 
 

 

Kamera 

sorszáma 

Elhelyezése: Megfigyelt terület, tárgy: 

1. Földszint, bejárati ajtó 

melett 

Recepció előtti terület, emeleti lépcsőfeljáró 

2. Földszint, iroda ajtaja 

mellett 

Bejárati ajtó és a betegváró 1. rendelő előtti 

területe 

3. Földszint, 2. rendelő ajtó 

mellett 

A II. váróhelyiség 3. rendelő előtti területe 

4. Földszint, pihenő ajtaja 

mellett 

A II. váróhelyiség 2. rendelő előtti területe 

5. Emeleti váróhelyiség Emeleti váróhelyiség betegváró része 

6. Emelet, lépcsőház Lépcső 

 
A célhoz kötött adatkezelés elve alapján a kamerák látószöge kizárólag a céllal összhangban 
álló területeket figyelnek meg. A Dr. Hibbey Kft. közvetlen megfigyelést nem folytat, így a 
felvételek közvetlen (irányított) megfigyelés nélkül rögzítik a felvételen látható eseményeket 
és cselekményeket. A kamerák nem figyelnek meg közterületet, kizárólag a Dr. Hibbey Kft. 
tulajdonában álló, és adatkezelés céljával összhangban lévő területek egyes épületeit és 
épületek közötti és előtti tereit, illetőleg az ott történő eseményeket. 
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2. számú melléklet 
 
Érdekmérlegelési teszt 
 
 
Az érdekmérlegelési tesztet a GDPR 95/46/EK irányelv 29-es cikke szerint létrehozott 
Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014-es véleményében 6 lépésben javasolja elvégezni:  
 
1. lépés: Annak vizsgálata, hogy melyik a potenciálisan alkalmazható jogalap a GDPR 6. 
cikk a)–f) pontja közül.  
 
2. lépés: Az érdek jogszerűségének mérlegelése.  
 
3. lépés: Annak megállapítása, hogy az adatkezelés valóban szükséges-e az elérni kívánt 
célhoz, vagy az más, az érintett magánszférájába kevésbé beavatkozó módon is elérhető.  
 
4. lépés: Annak mérlegelése, hogy az adatkezelő jogos érdeke és az érintettek érdekeinek 
védelme között hogyan teremthető meg az egyensúly.  
 
5. lépés: A felek érdekei közötti végleges egyensúly megteremtésének leírása, figyelembe 
véve, hogy milyen biztosítékok és garanciák alkalmazhatók az érintettek érdekeinek védelme 
érdekében.  
 
6. lépés: A megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása (az érintettek megfelelő 
tájékoztatása útján, illetve az elszámoltathatóság elvére is figyelemmel, szükség esetén a 
hatóságok felé is).  
 
Az érdekmérlegelési tesztet megfelelően dokumentálni kell az elszámoltathatóság 
elve alapján, az érintetteket pedig megfelelően tájékoztatni kell az adatkezelő jogos 
érdekéről (GDPR 13. cikk (1) bekezdés d) pontja, illetve 14. cikk (2) bekezdés b) pontja). 

https://gdpr.blog.hu/2017/06/14/az_adatvedelem_szuperalapelve_az_elszamoltathatosag
https://gdpr.blog.hu/2017/06/14/az_adatvedelem_szuperalapelve_az_elszamoltathatosag

