
4fr

nnnnrmnnr,ncnr,n sl TE SZT
mozgó kamera kihelyezésével kapcsolatban

a jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés Í) alPontja

alapján

Az Ldatkezelő hivatalos neve:
§zékhelye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Honalap címe:

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bqza u. 1 l.
06-66/328-945
iroda@.khesz.hu
www.khesz,hu

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Ható ság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
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Az Adatkezelő az illegális horgászatilhalászati tevékenység gyanűjának felmerülésekor

mozgó kamerákat helyezhet ki egy adott helyszínen.

Adatkezelés célja: vagyonvédelem, továbbá a szabá|ysértés, jogsértés vagy bűncselekmény
gy ani$ a e s etén az e s etle s emény kiv iz s g álása, bizonyitékok

Erintettek kategóriája: a jogsértés elkövetésének gyanúja miatt ellenőrzés alávont személyek

Személyes adatok kategóriája: érintettek képmása

Lz adatkezelés jogalapja jogos érdek [GDPR 6. cikk (l) bek. f.) pont].
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A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetésge

azérdekmérlegelési tesztalapjáulszolgá|ő adatota 6. cikk (1) bekezdés f)pontja alapjánkezeli,
miszerint az adatkeze|ő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ennek feltétele, hogy az adatkezelő vagy harmadik személy ezen jogos érdeke a
személyesadatok védelméhez fuződőjog korlátozásával"arányban álljon. Annak megállapítása

céllábő|, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatvonatkozásában

teljesül-e ez a fe|tétel, vagyis a Szövetség az érintelt külön bozzájárulása nélkül is jogosult-e

ezen személyes adat további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.



A Jocos Énpnr rBNNÁllÁsÁNnr vrBcHarÁnozÁsa.

A vagyonvédelmi célból kihelyezett mozgő kamerák működésének és használatának a célja az

Adatkezelő felügyelete alá tartoző területeken lévő vagyon védelme (vagyonvédelem),

elsősorban a Szövetség által nyujtott szo|gáltatással (horgászati lehetőség) kapcsolatban az

élőv ilág és a horgás zhatő halak védelme.

Ajogos érdek megnevezése: vagyonbiztonság garantálásáhozfuződőjogos érdek.

Az Adatkeze|ő áltata kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általukrögzítettmegfigyelési

terület és a kamerákon beállított dőlésszög a|apján az á|taluk megfigyelt pontos látőmező a

szüksége s szemé lye s adatkeze lé s t ercdmény ezze.

Az ÉnonxrK MÉRLEGEI í,sr, (az adatkezelés hatásainak vizsgá|ata)

1) AzAdatkezelőt érheti hátrány az adatkezelés elmaradása miatt, ugyanis az adatkezelés

hiányában az Adatkezelő a megtörtént eseményekről más módon nem tudna hitelesen

informálódni, így nem tudna hatékonyan fellépni az adatkezelési célok elérése érdekében.

Az adatkezelés elmaradása (kamerás rögzttés hiánya) esetén a lopások és a vagyon elleni

bűncselekmények kevésbé felderíthetők. Ebből adódóan várbatő lenne az Adatkezelő

halállománya és más, a területen ártózkodő személyek vagyona és esetlegesen személye

elleni bűnc selekmények számának növekedé se.

2) Az adatkezelés szükséges a lopások megelőzéséhez, a vagyont védelméhez, valamint a

balesetek megelőzéséhez, továbbá mfu megtörtént lopás, rongálás vagy baleset esetén a

körülmények utólagos feltárásához,tehátaz Adatkezelő céljának az eléréséhez.

3) A kamerás megíigyelés fontos eszköza személy- és vagyonbiztonsággarantá|ásaérdekében,

tehát azAdatkezelő számára az adatkezelési tevékenység jelentőséggel bír.

4) Az Adatkezelő területén tartózkodó harmadik személyeknek is érdeke a személy- és

vagyonbiztonság fenntartása, igy az adatkezelés szükséges valamely harmadik személY

céljának megvalósításához is.

5) A kamerák űgy lettek elhelyezve, hogy azok látőszöge és az azokon rögzített esemény

folytán alkalmasak legyenek esetleges lopások vagy vagyontárgyak sérülésének

megakadályozására, felderítésére utő|agos, az életet és testi épséget veszélyeztető

folyamatok, események megfrgyelésére. Ezért az adatkezelés alkalmas a mind az

adatkezelő, mind valamely harmadik személy céljának elérésére.

6) Az adatkezelés , az alábbiak miatt, az érintettekjogait és szabadságait arányosankor|átozza,

az adatkezeléssel elérhető előnyökhöz képest aránytalan korlátozás nem valÓsul meg.

7) A cét elérésének kisebb korlátozást megvalósító módja nem létezik, a megfigyelt

területeket folyamatos, élőerős halőri szolgá|atíal is lehetne ellenőrizni, ez azonban nagyobb

korlitozást jelentene az érintettek vonatkozásában és indokolatlan többletköltséget is

jelentenek az Adatkezelő számára
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8) Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedően megvalósuló
vagyonvédelem; jogsértés esetén pedig a feldedtés és a bizonyítás jelentős mértékű

megkönnyítése, beleértve akár az érintetlet kimentő, felelősségének hiányát megállapító
bizonyítást is.

9) Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtlen hatás az, hogy képmása, a
megfigyelési területre való be- és kilépése, azazmozgása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre

kerül. A tárolt felvételek visszanézése esetén pedig ezen személyes adatok a múltra nézve is

rekonstruálhatóak. A tárolt felvételek továbbá az Adatkezelési Tájékoztatőban
meghatározott esetekben (pl. valamilyen baleset, incidens, szabálysértés, yagy

bűnoselekmény gyanúja esetén) átadásra kerülhetnek jogi képviselő, hatóság vagy bíróság

részére. Az Adatkezelő és az érintettekközött bizonyos fokú egyenlőtlenség áll fenn továbbá

annyiban, hogy az adatkezelés célját és körülményeit az Adatkezelő állapitotta meg, effe az

érintetteknekráhatásanincs. Ez ugyanakkor a kamerás megfigyelési rendszerek sajátossága,

megfelel az áIta|ánosan bevett gyakorlatnak, nem kerül sor olyan adatkezelési műveletre,
amely ehhez képest szokatlan vagy ésszerúen ne lenne előre látható.

10)Az érintetett a kamerás megfigyelés nem éri váratlanul, mivel anól tájékoztatást a

Szövetség Adatvédelmitájékoztatőjában,melybfuki számárabozzáférhető a www.khesz.hu
honlapon.

1I) Az adatkezelésben az alábbi személyek lehetnek érintettek: az Adatkezelő területére,

belépő személy.

l2) Hatalmi egyensúIytalanság harmadik személyek esetében nem áll fenn.

13) Az érintettek nagy része nagykoru, de kiskorúak is előfordulhatnak.

14) Az érintettől a személyes adatok megszerzése közvetlen módon történik.

15) 
^z 

érintett az adatkezelésről megfelelő tájékoztatást kap a kamerafelvétel készítésóre
vonatkozóan, az érintettek rendelkezésére áll az eríe vonatkozó Adatvédelmitájékoztatő.

16) Az Adatkezelő által a rendszer üzemeltetése során vállalt garanciák:

a. a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes szabályozása
b. fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb érdek- és jogsérelemmel

j áró me gol dás alkalmazása
c. a belső szabályzatot követő eljárásrend megkövetelése
d. olyan kameratelepítési terv, mely figyelembe veszi akamerák elhelyezésével, és

az általuk rőgzitett felvételbe történő betekintéssel kapcsolatos
alapkövetelményeket

17) A munkavállalóknak nincs lehetőségük tiltakozni az adatkezelés ellen, harmadik
személyek, amennyiben tiltakoznak az adatkezelés ellen, nem léphetnek be a kamerával

megfigyelt területre.
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18) Az Adatkezelő a megőrzési időt a korlátozott áto|hatőság elvével összhangban határozta

meg, így a felvételeket felhasználáshiányában azonnal törli.

Az nnlnxvrpnr,Bcnr,rsl TEszT nnronnrNyn

Az adatkezelés a fentiekben meghatározott cél elérése érdekében szükséges. A teszt

eredményeként megállapíthatő,hogy az Adatkezelőjogszerű érdeke magasabb rendŰ, mint az

érintettek fentiekben azonosítottjogai és szabadságai. Az érintettet nem éri aránytalan sérelem

az adatkezelés miatt, az adatkezelő azt a vonatkozó szabályok megíartásáva|, és az érintett

szüks é ge s táj ékoztatás áv aI f o|ytatj a.
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