
          Adatkezelési Tájékoztató

a Szegedi Városkép és Piac Kft. Mars téri piacán működő rendszámfelismerő rendszer
működtetéséről természetes személyes részére

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) a Szegedi Városkép és Piac Kft.
Mars téri piacán üzemelő rendszámfelismerő rendszer működtetésével kapcsolatos személyes
adatok kezelését és a természetes személyek (továbbiakban Érintettek) jogait tartalmazza.

Az Adatkezelő adatai

� Név: Szegedi Városkép és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság
� Székhely: 6722 Szeged, Mars tér”M” Pavilon
� Képviseletre jogosult: Németh István
� Adószám: 11099224-2-06
� Cégjegyzékszám: 06-09-003765
� Telefonszám: + 36 62 472 204 
� E-mail: szvp@szvp.hu
� Adatvédelmi tisztviselő: Ritek Zrt. (dr. Varga Balázs)
� Elérhetőségei: 6724 Szeged, Huszár u. 1. tel.: +36 62 421 605 e-mail: dpo@ritek.hu

Az adatkezelés célja: 
a) a  vásár  és  piac  tevékenységének  rendeltetésszerű  biztosítása,  a  kereskedelmi

tevékenység jogszerűségének a fenntartása,

b) az  esetleges  jogsértések  megelőzése,  azok  észlelése,  megszakítása,  az  elkövető
tettenérése, a jogsértések bizonyítása, a tényállás rekonstruálása.

Az adatkezelés jogalapja: 
a) a vásár  és piac tevékenységének rendeltetésszerű biztosítása érdekében  a GDPR 6.

cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges

b) az ügyfelek és a piacot látogató természetes személyek esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján az SZVP alaptevékenységéhez és vagyonának védelméhez
fűződő jogos érdeke

Az  Érintettek  köre: a  piacon  üzlethelyiséget  bérlő  és  a  piacot  látogató  természetes
személyek.

Adatkezelési  tevékenységet  végzők  megnevezése: Adatkezelő  jogosultsággal  rendelkező
ügyintézői,  munkavállalói,  továbbá  az  adatfeldolgozó  jogosultsággal  rendelkező
munkavállalói.

A kezelt  adatok  köre: az  érintettek  képmása,  továbbá  a  Teher-  és  gépjármú  forgalmi
rendszáma.

A  személyes  adatok  forrása:  az  elektronikus  megfigyelőrendszer  által  rögzített
képfelvételek.

Az adatkezelés  tervezett  időtartama:  a  rögzített  képfelvételek  felhasználás  hiányában  a
rögzítéstől számított 7 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.



Egyéb információk: jelen Tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján is a  www.szvp.hu
címen. 

Címzettek kategóriái I.

Adatfeldolgozó:  Ritek Zrt.(Székhely 6724 Szeged, Huszár utca 1., postacím: 6724 Szeged,
Huszár utca 1.)Elérhetőségek: tel.: +36 62 421 247, e-mail: iroda@ritek.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: rendszer karbantartása és támogatása

Címzettek kategóriái II.

A vonatkozó jogszabályi  előírások alapján történő hivatalos  megkeresés  esetén a rögzített
fényképfelvétel  továbbításra  kerülhet  az  illetékes  eljárásra  jogosult  szerv,  hatóság  részére
(például bűnüldöző szervezetek, bíróságok megkeresése esetén).

Az Érintettek jogai

� Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az Érintettek kérelmére a
Szegedi  Városkép  és  Piac  Kft.  tájékoztatást  ad  az  általa  kezelt,  illetőleg  az  általa  megbízott
adatfeldolgozó  által  feldolgozott  adataikról,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat és a forrást, ahonnan az adat - amennyiben
nem  az  Érintettől  származik  -  az  adatkezelő  tudomására  jutott.  Az  Érintett  jogosult  arra,  hogy  az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e és ha
ilyen  adatkezelés  folyamatban  van,  akkor  jogosult  arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  hozzáférést
kapjon.

� Adattörléshez  (elfeledtetéshez)  való  jog:  Az  Érintett  az  alábbi  indokok  valamelyikének
fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon

kezelték,
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más

jogalapja,
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

kapcsolatban került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
- személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

� Adatkezelés korlátozásához való jog: Az  Érintett  kérésére  a  Szegedi  Városkép  és  Piac  Kft.
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az  Érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  korlátozás  arra  az  időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
- az  adatkezelés  jogellenes  és  az  Érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  ehelyett  kéri  azok

felhasználásának korlátozását,



- az adatkezelőnek már  nincs szüksége a  személyes adatokra adatkezelés céljából,  de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokai  elsőbbséget  élveznek-e  az
Érintett jogos indokaival szemben.

Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  Érintett
hozzájárulásával  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

� Adatok helyesbítéséhez való jog: Az Érintett  kérheti az Adatkezelő által kezelt,  rá  vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

� Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog:  Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon  személyes  adatainak  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre
ruházott  közhatalmi jogosítvány  gyakorlásának keretében végzett  feladat  végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha
azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel,
jogaival  és  szabadságaival  szemben,  vagy  amelyek jogi  igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez
vagy védelméhez szükségesek.

� Adathordozhatósághoz  való  jog:  Az  Érintett  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó  általa  az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától számí-
tott legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető formában, írás-
ban megadni a választ.

Jogérvényesítési lehetőségek:
� panasz  benyújtása  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz

(felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szi-
lágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), 

� bírósághoz fordulás joga.  Az ügyben illetékességgel a Szegedi Törvényszék ren-
delkezik.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő és  adatfeldolgozó  a fényképfelvételeket  a  székhelyén,  az  információbiztonsági
előírásoknak megfelelően védett szervereken tárolja.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott infor-
matikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

�  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,

�  hitelessége és hitelesítése biztosított,

�  változatlansága igazolható,

�  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáfé-



rés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel
olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonsá-
gának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot az Adatkezelő ügyintézőivel vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel a fent megadott
elérhetőségeken.

Kelt Szeged, 2019. június 1.  


