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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szegedi Városkép és Piac Kft. által üzemeltetett Mars téri 

piacon működő elektronikus megfigyelőrendszerről 
 
 
A Szegedi Városkép és Piac Kft. Mars téri piacának területén üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer által 

rögzített személyes adatok adatkezelésével kapcsolatban – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 

számú, Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban - az alábbi tájékoztatást 

nyújtja: 
 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 
 

Szegedi Városkép és Piac Kft. (továbbiakban SZVP KFT.) 
Székhely: 6722 Szeged, Mars tér ”M” Pavilon 
Képviselő: Németh István ügyvezető 
Honlap: www.szvp.hu 

 

2. Adatvédelmi tisztségviselő neve, elérhetősége: 
 

RITEK Zrt. (Dr. Varga Balázs), postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1. szám, telefon: (62) 421-605, e-mail: 

dpo@ritek.hu 

 

3. Kezelt személyes adatok: az érintettekről készült, időazonos monitor képek és digitálisan rögzített 

kamerafelvételek. 
 

4. Az adatkezelés célja: Az SZVP KFT. vagyonvédelmi okokból, illetve az esetlegesen előforduló 

munkahelyi és egyéb balesetek, rendkívüli események körülményeinek vizsgálata céljából elektronikus 

megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz.  
 

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja: 
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges: 

• a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (Vhr.) 1. 

§ (2) bekezdése, a 2. § (2)-(3) bekezdései konkrét katasztrófa-védelmi, közegészségügyi és 

vagyonvédelmi kötelezettsége,  

• a Vhr. 9. §-ban foglaltak alapján, 

• a Vhr. 4/A. § rendelkezései szerint, a piacot fenntartó és üzemeltető a település jegyzőjének a közhiteles 

nyilvántartás vezetése, 
 

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az SZVP alaptevékenységéhez és vagyonának 

védelméhez fűződő jogos érdeke 

 
6. Címzettek I. - a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: a rögzített kamerafelvételhez és a 

valós idejű képek megtekintéséhez az Adatkezelő/Adatfeldolgozók illetékes munkatársai/megbízottjai 

férhetnek hozzá. A rögzített kamerafelvétel megtekintésére kizárólag az „adatkezelés célja” pontban 

meghatározott esetekben kerül sor. 
 

7. Címzettek II. - adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, 

bíróságok felé. Az átadható adatok köre: a kamerarendszer által készített, kizárólag az adott eljárás 

tárgyában releváns információt tartalmazó felvételek.  
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8. Címzettek III. -az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:  
 

Adatfeldolgozó 

szervezet neve 
Elérhetőség Adatfeldolgozó feladatai 

Ultra-Média Kft. 
e-mail:   info@ultramedia.hu, levelezési 

címe: 6726 Szeged, Alsókikötő sor 11. 
vagyonvédelem 

INSURE '98. Kft. 
E-mail: insure98@insure98.t-online.hu, 

levelezési címe: 6722 Szeged, 

Szentháromság utca 34. 
vagyonvédelem 

DÉL-NYUGAT Kft. 
e-mail: zsolt.fraknoy@del-nyugat.hu, 

levelezési címe: 6723 Szeged, József A. sgt. 

66. 

elektronikus megfigyelőrendszer 

üzemeltetése, rendszer elemek 

beszerzése 

 

9. A személyes adatok tárolásának időtartama: a felvétel a rögzítést követő 7 naptári nap elteltével törlésre 

kerül. 
 

10.  Adatbiztonság az adatkezelés során: a kamerafelvételek az Adatkezelő székhelyén, az 

információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szerveren kerülnek tárolásra. Az SZVP KFT. fizikai, 

adminisztratív és logikai védelmi intézkedések betartásával gondoskodik az Ön személyes adatainak 

védelméről.  
 

11.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
• tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog, 
• adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog, 
• az adatkezelés korlátozásához való jog, 
• adathordozhatósághoz való jog, 

• az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog. 
 

Az adatkezeléssel érintett a képfelvétel rögzítésétől számított hét naptári napon belül dokumentáltan kérheti, 

hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 
A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, 

kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, más érdekeinek sérelme nélkül 

betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, megsemmisítését, illetve 

tiltakozhat az adatkezelés ellen.  
 

12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető formában, írásban megadni a választ. 
 

13.  Jogérvényesítési lehetőségek: 
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti 

hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),  
• bírósághoz fordulni.  

 

14. Egyéb tájékoztató elemek: 
Az SZVP KFT. nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az 

emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, ügyfélváróban, 

továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett 

kijelölve. Az SZVP KFT. az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával a foglalkoztatottak magánéletét 

nem ellenőrzi, a foglalkoztatott munkahelyi viselkedését nem befolyásolja. 
 

A kamerák pontos elhelyezkedése, a megfigyelt területek megnevezése és a megfigyelés célja a jelen tájékoztató 

részét képező 1. számú mellékletben található. 
 

Kelt Szeged, 2019. augusztus 29. 
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1. számú melléklet 

 
A Szegedi Városkép és Piac Kft. az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket a kihelyezett kamerák 

helyéről, célterületéről (látószögéről) és a kihelyezés céljáról: 
 

Az elhelyezett kamerák száma: összesen 48 db. 
Az elhelyezett kamerák által megfigyelt területek: 
 

Kamera 
száma  Kihelyezett kamera helye kamera 

típusa Megfigyelt terület  

1 JYSK áruház  pásztázó pihenőpark, JYSK rakodó 

2 Mázsaház  pásztázó Mázsaház, "futósor", sátor 

3 1.sátor pásztázó 1.sátor 

4 2.sátor pásztázó 2.sátor 

5 3.sátor pásztázó 3.sátor 

6 4.sátor pásztázó 4.sátor 

7 nagy fa  pásztázó "futósor", nagy fa, Nagycsarnok eleje, 1-4.sátor eleje, 
Anna csarnok, JYSK oldala 

8       

9 3.kapu fix 3.kapu 

10 2.kapu fix 2.kapu 

11 1.kapu fix 1.kapu 

12       

13 Irén -Anna csarnokok közti rész fix Irén -Anna csarnokok közti rész 

14       

15       

16       

17 Anna csarnok pásztázó Gábor Dénes iskola felőli rész 

18 Anna csarnok pásztázó Nagycsarnok felőli rész  

19 Irén csarnok pásztázó Nagycsarnok oldala, 2.sz kapu, Gábor Dénes iskola 
felőli rész, nagy fa  

20 Irén csarnok pásztázó Nagycsarnok felőli rész  

21 Irén csarnok pásztázó Gábor Dénes iskola felőli rész 

22 2.sz.kapu pásztázó Irén, Anna csarnok Gábor Dénes iskola felőli bejárata  

23 Igazgatósági épület  pásztázó Igazgatósági épület, MN 2-3.kapu 

24 Igazgatósági épület  fix Igazgatósági irodabejárat, pénztár bejárat 

25 Nagycsarnok, szeméttároló fix Nagycsarnok, szeméttároló 

26 Nagycsarnok, szeméttároló fix Nagycsarnok, szeméttároló 

27 Nagycsarnok, szeméttároló fix Nagycsarnok, szeméttároló 

28 Nagycsarnok, szeméttároló fix Nagycsarnok, szeméttároló 

29 Irén csarnok fix Szeméttároló átjáró 

30 Irén csarnok fix Szeméttároló átjáró 

31 Anna csarnok fix Szeméttároló átjáró 

32 Anna csarnok fix Szeméttároló átjáró 

33 Busz pályaudvar felőli parkoló pásztázó Busz pályaudvar felőli parkoló 

34 Busz pályaudvar barna bódé felőli parkoló pásztázó Busz pályaudvar barna bódé felőli parkoló 

35 Fizető terminál pásztázó Fizető terminál 

36 Lakossági parkoló nyugati oldal  pásztázó Lakossági parkoló nyugati oldal  

37 Nagycsarnok a nagy fa felől  pásztázó Nagycsarnok a nagy fa felől  



4 

 

38 Nagycsarnok középső rész  pásztázó Nagycsarnok középső rész  

39 Nagycsarnok Cserzy Mihály utca felőli rész  pásztázó Nagycsarnok Cserzy Mihály utca felőli rész  

40 MN 2-3.kapu fix MN 2-3.kapu 

41 Nagycsarnok oldala  fix Nagycsarnok oldala  

42 Nagycsarnok nagy fa felőli bejárat  fix Nagycsarnok nagy fa felőli bejárat  

43 Anna csarnok bejárat  fix Anna csarnok bejárat  

44 Nagycsarnok oldala a lakossági parkoló 
felől  fix Nagycsarnok oldala a lakossági parkoló felől  

45 Lakossági parkoló - baromfi sor fix Lakossági parkoló - baromfi sor 

46 Nagycsarnok Cserzy Mihály utcai bejárata fix Nagycsarnok Cserzy Mihály utcai bejárata 

47 Lakossági parkoló belépő oldal fix Lakossági parkoló belépő oldal 

48 Lakossági parkoló kilépő oldal  fix Lakossági parkoló kilépő oldal  

 

 

Szeged, 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 


