TÁJÉKOZTATÓ
kamerarendszer működéséről
A Örkény István Színház Nonprofit Kft. („Adatkezelő”) az ingatlan területén kamerarendszert üzemeltet (i) az épületébe történő illetéktelen
belépések és az ebből fakadó esetleges vagyon elleni bűncselekmények megtörténtének megakadályozása, a fizikai biztonság (adat- és
vagyonvédelem) garantálása, illetve annak sérülése esetén a jogkövetkezmények megállapításának lehetővé tétele, (ii) az emberi élet és
testi épség védelme, baleset esetén az azonnali beavatkozás illetve a jogkövetkezmények megállapításának lehetővé tétele, (iii) az
előadások lebonyolításának megkönnyítése céljából. Ezen tevékenység együtt jár a területre belépő személyek (munkatársak, nézők,
látogatók, ügyfelek) képmásának, mint személyes adatnak a kezelésével. Az Adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő az érintettek képmását a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény („Szvtv.”), valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeli.
Kamerák telepítésének helye: az üzemi területek, a közönségforgalmi területek, a közönségszervezés, jegypénztár, az előcsarnok, a
színpadi területek, próbaterem, társalgó, főbejárat, öltözői folyosók, pince.
Adatfeldolgozó: Tritelsport Bt. (székhelye: 1107 Budapest, Bihari utca 6., Adószáma: 22102942-2-13, Cégjegyzékszáma: 01-06-053053)
Adatkezelés helye: az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó székhelyén és telephelyein, a jelen tájékoztatóban megjelölt helyiségekben.
Az adatkezelés időtartama: az Szvtv. 31. § (2) bekezdés alapján legfeljebb 3 munkanap. Az Örkény Színház épületében a jegypénztárnál
és a közönségszervezésen elhelyezett kamera, illetve a jelentős értéket meghaladó, egyedi és pótolhatatlan díszletek és technikai
berendezések tárolására és szállításának útvonalául szolgáló üzemi területeken, előcsarnokban, öltözői folyosókon, társalgóban és
színpadi területeken felszerelt kamerák által rögzített képfelvételek esetében az adatkezelés időtartama a Vagyonvédelmi törvény 31. §
(3) c) pontja alapján maximum 30 nap.
Adatok megismerésére jogosult személyek köre: kizárólag az Adatfeldolgozó cég megbízottja, hatósági személy, illetve az Adatkezelő
vezetőségi tagjai és az üzemeltetési vezető.
Felvételek visszanézése: A rögzített felvételeket az Adatkezelő harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl.
rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag az Adatkezelő vezetőségi tagjai, valamint az
üzemeltetési vezető nézhetik vissza, szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében, jegyzőkönyv
készítésének a kötelezettségével.
Az érintettek jogai: A kamerafelvételek készítésével összefüggő adatkezelések során az érintettet megillető jogokról az Adatkezelő
adatkezelési tájékoztatójának (7) Fejezetében olvashat részletes tájékoztatást, melyet a www.orkenyszinhaz.hu weboldal Adatkezelési
Tájékoztató menüpontjában érhet el. Az érintett kérelmére az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást ad az adatok kezeléséről.
Az Szvtv. 31. § (6) bekezdése alapján továbbá az az érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a felvétel
rögzítésétől számított három munkanapon, illetve harminc napos megőrzési idő esetén harminc naptári napon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy az Adatkezelő a felvételt őrizze meg.
Az érintett a fentieken túl jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségekkel is élhet, megilleti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulás, valamint a bírósági jogérvényesítés joga is, melyről részletes tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztató (8)
Fejezetében található.

