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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Jelen (a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház te-
rületén működő elektronikus megfigyelőrendszerekre vonat-
kozó) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATATÓVAL tájékoztatja 
Önöket az Intézmény, hogy a 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos 
sétány 1. szám alatti székhelyén elektronikus megfigyelőrend-
szert működtet.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei:
Az adatkezelő megnevezése: Hévízgyógyfürdő és Szent And-
rás Reumakórház
Az adatkezelő levelezési címe: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vil-
mos sétány 1. 
Az adatkezelő e-mail címe: info@spaheviz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 83 501 700
Az adatkezelő honlapja: www.spaheviz.hu

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház adatkeze-
lési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcso-
latos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rende-

lete (2016. április 27.) –
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése te-

kintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról (Infotv.)

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1997. évi CLIV. törvény - az egészségügyről (Eü. tv.)
- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
- 1996. évi LIII. törvény – a természet védelméről
- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ösz-
szefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédel-

mi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
(SzVMt.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység 
egyes korlátairól (Grt.)

- 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által üze-
meltetett területen elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer 

működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre. A 
kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek meg-
nevezése jelen tájékoztató mellékletében találhatók.

2. Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a 
vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelé-
se, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, 
az Intézmény területére engedély nélkül belépők azonosítása, 
a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózko-
dók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előfordu-
ló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálatá-
hoz történő segítségnyújtás. 

3. Az adatkezelés jogalapja: 
- vendégek esetében az érintett hozzájárulása az étterem te-

rületére való belépéssel, a szervízút használatával, 
- munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Hévízgyógyfürdő és 
Szent András Reumakórháznak jogos érdeke fűződik a va-
gyonvédelemhez.

- betegek esetében az élet, testi épség védelme

4. A kezelt személyes adatok típusa: az Intézmény területére 
belépő, valamint a belső szervízutakat használó személyeknek 
a képfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, Intézményen 
belüli mozgása, mint a megfigyelőrendszer által rögzített sze-
mélyes adatai.

5. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc 
nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].
Adatfeldolgozó:
Név:
Székhely:
Adatfeldolgozói tevékenység: elektronikus megfigyelő- és rög-
zítő rendszer karbantartása, a felvételek kiírása.

6. A felvételek felhasználása
a. A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház szabály-
zatban meghatározott munkakörökben dolgozó és jogo-
sultsággal rendelkező személyek és a Bell Telecom  jogo-
sultsággal rendelkező munkavállalói.

b.  A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Hévíz-
gyógyfürdő és Szent András Reumakórház és Bell Telecom 
Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

 A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MS 
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Technika Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

c. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által 
üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt 
felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon 
sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető 
azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultság-
gal rendelkező személyek.

7. A kezelt személyes adatok típusa: az Intézmény területére 
belépő, valamint a szervízutakat használó személyeknek a kép-
felvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrend-
szer által rögzített személyes adatai.

8. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc 
nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].
Adatfeldolgozó:
Név:
Székhely:
Adatfeldolgozói tevékenység: elektronikus megfigyelő- és 
rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása.

9. A felvételek felhasználása
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Hévíz-
gyógyfürdő és Szent András Reumakórház és a Bell Telecom 
Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Hévíz-
gyógyfürdő és Szent András Reumakórház és a Bell Telecom 
Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: Bell 
Telecom Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által üze-
meltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvé-
teleibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmé-
re elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása 
érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező 
személyek.

10. Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvé-
tel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával 
kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, 
illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de 
legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékozta-
tást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült 
felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen 
más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az 
érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kap-
csolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés 
ellen.  Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekinté-
seket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének 
okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

11. Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén 
az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Az átadott ada-
tok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt 
tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. 

§ (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, va-
lamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) 
bekezdése.

12. Az adatkezelés időtartama:
A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház a belső 
adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcso-
latos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékozta-
tása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek 
körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körül-
ményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, 
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 
egyéb adatokat.
Az Infotv. értelmében az adatkezelő az adattovábbítás jogsze-
rűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása cél-
jából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, 
az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított szemé-
lyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést 
előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezeket az 
adatokat az adatkezelő az Info.tv. 15. § (3) bekezdése alapján 
5 évig tartja nyilván.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett 
általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint meg-
bízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrá-
sáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüg-
gő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, 
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá 
- az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adatto-
vábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adattovábbítással vagy adatvédelmi incidenssel érintett 
adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek 
alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkeze-
lést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében sze-
mélyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében 
pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

13. Adatbiztonsági intézkedések
A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kijelenti, 
hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak ér-
dekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő 
személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megvál-
toztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy meg-
semmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hoz-
záférhetetlenné válás ellen.
A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház gondosko-
dott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfe-
lelően tájékoztatta és kioktatta az adatvédelmi követelmények-
ről.

14. Tájékoztatjuk, hogy a Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórház elektronikus, személyazonosítást igénylő belép-
tető rendszert nem üzemeltet. 

Hévíz, 2018. május 18.


