
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) üzemeltetésében lévő Pesterzsébeti 

temetőben kihelyezett elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

vonatkozásában 

 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) a személyes adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-, valamint a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete 

(2016. április 27.) (a továbbiakban „GDPR”) és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek 

megfelelő módon kezeli. 

 

A BTI Zrt. által üzemeltetett Pesterzsébeti temetőben elektronikus megfigyelőrendszer 

működik, melynek részeként 1 db kamera került kihelyezésre a ravatalozóhoz és 1 db a 

temetőiroda külső falára az épülettömb külső környezetének megfigyelésére, továbbá 1 db a 

temetőiroda folyosójára.  

 

1. Adatkezelő adatai:  

Név: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 

Adatvédelmi tisztviselő: Bodó Anikó 

Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.   

Cégjegyzékszám: 01 10 042694 

Adószám: 10987553-2-41 

Telefonszám: 06 1 323 – 5115 

E-mail: info@btirt.hu 

 

2. Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem (emberi élet-, testi épség-, vagyon 

védelme, jogellenes cselekmények megelőzése, dokumentálása, bizonyítása, esetlegesen 

előforduló balesetek körülményeinek kivizsgálása). 

 

3. Az adatkezelés jogalapja/jogszerűsége: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján 

Adatkezelőnek a személy- és vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke. 

 

4. Az érintettek körének meghatározása: minden természetes személy, aki Adatkezelő által 

személy- és vagyonvédelmi célból, elektronikus megfigyelőrendszerrel ellenőrzött temető, 

illetve temetőiroda területére belép, illetve ott tartózkodik. 

 

5. A kezelt adatok kategóriái, céljai:  

 

kategória cél 

kép, képmás azonosítás 

gépjármű forgalmi rendszáma azonosítás 

 

6. Adatkezelés megfogalmazása: elektronikus megfigyelőrendszer által ellenőrzött területen 

tartózkodó természetes személyek képmásának, valamint gépjárművel történő közlekedés 

esetén, a gépjármű forgalmi rendszámának kezelése a későbbi beazonosíthatóság 

érdekében.  
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7. Adatkezelés időtartama: Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más 

személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől 

számított 8 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot 

annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó 

hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy 

adatkérésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a 

hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Bírósági vagy hatósági eljárásban történő 

felhasználás esetén a felvételt 30 napig őrizzük, majd töröljük. 

 

8. Adatkezelés módja: elektronikusan 

 

9. Szervezési és technikai intézkedések elvégzése az adatok védelme érdekében: a BTI 

Zrt. a Kamera Szabályzatában foglaltaknak megfelelően pontos és megfelelő eljárásokat 

követ annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést vagy 

felhasználást megakadályozza. 

 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nincs 

 

11. A személyes adatok megosztása: 

A személyes adatokat csak a BTI Zrt. erre felhatalmazott munkatársa tekintheti meg, 

hatósági megkeresésre másolatot készíthet és továbbíthat. 

 

12. Érintetti jogok: 

 

• hozzáférés joga: Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

  

• helyesbítés joga: Érintett jogosult arra, hogy kérésére a BTI Zrt. indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok 

kiegészítését. Kamerás megfigyelés esetén az érintett helyesbítési kérelme nem 

értelmezhető, maximum az adatrögzítés időpontja, dátuma vonatkozásában, mellyel 

kapcsolatban az érintett várhatóan nem fog ismeretekkel rendelkezni, csak akkor, ha 

már tájékoztatást, hozzáférést kért az adatokhoz. 

 

• törlés és elfeledtetés joga: Érintett jogosult arra, hogy kérésére a BTI Zrt. indokolatlan 

késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Társaságunk pedig 

köteles arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

vagy más módon kezelték, 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja,   

- személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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Ha érintett kéri a kamerafelvétel törlését, mérlegelni fogjuk, hogy a felvételre 

szükségünk lehet-e. Ha kizárólag érintett szerepel rajta, akkor a felvétel törlését meg 

lehet tenni, más esetben viszont felmerülhet akár az adatkezelő, akár más érintett 

vonatkozásában érdek, kötelezettség, amely miatt a felvételt meg kell őrizni – 

felhasználás hiányában – 8 napig. Ha nem lehetséges egy adat törlése, azt az adatot az 

adatkezelő zárolni fogja. 

• Zároláshoz/korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

-  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és 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, az ilyen személye 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.  

 

• tiltakozáshoz való jog: Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha azt a BTI Zrt. jogos 

érdekből vagy közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatai 

ellátásával kapcsolatosan teszi. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, tehát törölni kell, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget 

élveznek az érintett jogaival, érdekeivel és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmét írásban, az 1. pontban megjelölt 

elérhetőségeken nyújthatja be. 

 

13. Jogérvényesítés: Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az 

adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő 

elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu  

  

Jelen tájékoztató és a kamerák elhelyezkedését tartalmazó melléklet folyamatosan elérhető a 

www.btirt.hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelő székhelyén és a temetőirodákban. 
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