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1. Az adatkezelő adatai  
Az adatkezelő neve: .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.  

Székhelyének címe:  6800 Hódmezővásárhely, Maroslelei út 01957/1 hrsz. 

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: NAIH-72335/2014. 

E-mail:   adatvedelem@asa-hu.hu 

Honlap:   http://www.asa-hu.hu 

 
2. Az adatkezelés célja 

A 0-24 órás kamerás megfigyelésre elsődlegesen az emberi élet és a testi épség védelme, 
valamint vagyonvédelem érdekében kerül alkalmazásra a jogsértő cselekmények megelőzése és 
a jogsértő cselekmények utólagos bizonyítása miatt. 
 
 
3. Az adatkezelés jogszabályi háttere 
A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és 
továbbítására a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdés c)-e) pontja és 30-31. §-ai, 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. 
Az .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. székhelyére történő belépést önkéntes 
hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez. 
 
 
4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama 

Az .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. a kamerás megfigyelés során a kamerával 
megfigyelt területre belépők képmását (kép vagy videofelvétel formájában), mint személyes 
adatot a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a rögzítéstől számított 30 
napig. A felvételek ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. 
 
 
5. Az adatokhoz való hozzáférés  
A kamerás megfigyelő rendszer által rögzített felvételekhez kizárólag az .A.S.A. 
Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. jogosultsággal rendelkező munkatársai, az .A.S.A. 
Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló vagyonvédelmi cég 
(Hód Bizalom Kft., székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 18.) és a karbantartási 
feladatokat ellátó szolgáltatók erre jogosult munkavállalói férnek hozzá.  
 
 
6. Adatbiztonság 
A rögzített felvételeket kezelő adatbázisokat jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést 
megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 
az illetéktelen hozzáféréstől, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a 
megsemmisülés ellen. 
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7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei  
Az érintett kérelmezheti: 

a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak 
köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

 
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 

Az érintett kérelmére lementett kamerafelvételeket az .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági 
Kft. kizárólag bírósági, vagy hatósági megkeresés esetén továbbítja a bíróság vagy hatóság 
részére. Erre vonatkozó hatósági megkeresés hiányában a lementett felvételek 30 nap elteltével 
törlésre, megsemmisítésre kerülnek.  
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az .A.S.A. 
Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. belső adatvédelmi felelőséhez lehet fordulni az alábbi 
elektronikus levélcímen: adatvedelem@asa-hu.hu. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  
1530 Budapest, Pf.:5.  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Tel.: 06 1/391-1400  
Fax: 06 1/391-1410  
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