
 

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról az  
ULT Magyarország Kft, Nyíregyháza Kinizsi utca 6/A telephelyén. 

 
A telephelyen elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény  („Szvtv.”) 30. § (2) 
bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban – kizárólag vagyonvédelmi célból, az 
esetleges jogsértő cselekmények megelőzése és felderítésének gyorsítása érdekében 
használjuk. 
 
Adatkezelő: ULT Magyarország kft. (Nyíregyháza, Dugonics u. 2.) 
Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, a telephelyen tárolt értékek tekintetében.  
Nem célja természetes személyek és közterület megfigyelése, ugyanakkor a rendszer 
működéséből fakadóan elkerülhetetlen, hogy  Ön a telephelyen történő mozgása közben 
időnként ne kamerák által megfigyelt területen tartózkodjon.  
 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása  
E tájékoztatás célja, felhívni az Ön figyelmét arra, hogy a telephelyre történő belépésével úgy 
tekintjük, hogy Ön ehhez hozzájárult. Ugyanakkor arra kérjük, hogy amennyiben 
hozzájárulását később szeretné visszavonni, akkor jelezze ezt felénk írásban, a 
ult@universalleaf.hu email címen, és ennek megfelelő intézkedést –  a jövőre nézve - 
haladéktalanul meg fogjuk tenni. 
 
A kamerarendszer által megfigyelt területre, kameránként  – az adott területen jól láthatóan 
elhelyezett táblával - felhívjuk az Ön a figyelmét! A figyelemfelhívó táblán szerepel az 
egyértelmű tájékoztatás képi tájékoztatás (kamera-piktogram), a szöveges tájékoztatás 
(„kamerás megfigyelőrendszer”), valamint a kamerahasználathoz kapcsolódó adatvédelmi 
szabályok megismerésére szolgáló elérhetőség (weboldalunk linkje)!  
 
Adatkezelő a porta területén, mindenki által elérhető helyen tájékoztatást ad az érdeklődők 
részére a kamerák elhelyezkedéséről és az általuk megfigyelt területről egy kifejezetten erre 
a célra szolgáló kamera-térkép segítségével. 
 
Adatkezelő Kinizsi utcai telephelyén található valamennyi kamera használatának célja a 
vagyonvédelem, ennek megfelelően Adatkezelő garantálja, hogy azok látóterének irányítása 
megfelel és egyben korlátozódik e cél megvalósítására.  
 
Az adatkezelés időtartama: 72 óra. Ezt követően a felvételek automatikusan törlésre 
kerülnek. 
Érintett személyes adatok köre: az adott személy arcképe és ruházatának képe 
Adatokhoz hozzáfér: a portaszolgálatot teljesítő személy, valamint az Adatkezelő cég vezetője 
(ügyvezető). 
Adatok továbbítása külső, harmadik személy részére nem történik. 
 
 



 
 
Az Önt megillető jogok: 
 
A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az 
Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről.  
Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy 
az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse.  
Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a 
személyes adatainak törlését kérni.  
Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes 
adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható 
formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
A tiltakozás joga, mely szerint Ön tiltakozhat az Önre vonatozó személyes adatok kezelése 
ellen.  
 
Adatkezelő felhívja a figyelmét mindazoknak a magánszemélyeknek, akik tiltakozni kívánnak 
a kamerák használata ellen vagy jogaikat sértve érzik, jelezzék ezt az ult@universalleaf.hu  
email címen!  
 
Amennyiben panaszával hozzánk fordul, a Panaszkezelési Szabályzatunkban foglaltak szerint 
a panaszt ki fogjuk vizsgálni ill. megtesszük a szükséges lépéseket az esetleges jogsértés 
megszüntetése érdekében. 
 
Ön panasszal élhet a Hatóságnál (vagy a Bíróságon), amennyiben adatkezelésünk kapcsán 
Önt sérelem érte: 
 

 Levélcím: NAIH  1530 Budapest, pf. 5 

 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,  

 tel.: +36 (1) 391-1400 

 Honlap URL: http://naih.hu  
 
Adatkezelő rendelkezik Adat- és titokvédelmi Szabályzattal, valamint Panaszkezelési 
Szabályzattal is, mindkettő – kérésére, az érintett számára - hozzáférhető. Kérésével 
személyesen forduljon az ügyvezetői titkársághoz! 
 
 
 
Nyíregyháza, 2018. december 
 
       ULT Magyarország kft. 

javascript:x5engine.utils.emailTo('11234224211','uhh.nailat@gaolelszyfgu')
http://naih.hu/

