Adatkezelési tájékoztató
az Uncredit Bank Hungary Zrt. fiók hálózatában kamerával történő megfigyeléshez
kapcsolódó adatkezelésről
1. Az adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Az adatkezelő levelezési címe: 1054 Budapestt, Szabadság tér 5.-6..
Az adatkezelő e-mail címe: info@unicreditbank.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 (1/20/30/70) 325 3200
Az adatkezelő honlapja: www.unicreditbank.hu
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője (továbbiakban: Adatvédelmi tisztviselő)
Az Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szentirmai László
Az Adatvédelmi tisztviselő: H-1054 Bp. Szabadság tér 5.-6.
Az Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelmitisztviselo@unicreditgroup.hu
2. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere
Az Unicredit Bank Hungary Zrt. adatkezelései tevékenysége és gyakorlata megfelel a
hatályos és vonatkozó jogszabályi kötelmekben megfogalmazott elvárásoknak, különösen
a következőknek:
➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”);
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”);
➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
➢ a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”);
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (a
továbbiakban: „Hpt.”);
➢ a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”).
Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, valamint az adatkezelőnek az
adatkezelési cél megvalósításában megnyilvánuló jogos érdeke. Felhívjuk a figyelmét arra,
hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül – ráutaló magatartással –,
amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe az érintett bemegy, bent tartózkodik.
3. A kezelt személyes adatok köre
Az Unicredit Bank Hungary Zrt. a kamerával történő megfigyelés során az érintettekről
készült videó felvételeket, valamint a videó felvételeken rögzített viselkedési jellemzőket
kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére
alkalmasak, amely lehetővé a résztvevők egyedi azonosítását.
4. Az adatkezelés célja
Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére a nevesített jogszabályokban foglaltak
szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében, a jogsértések
és balesetek megelőzése, észlelése, a jogellenes tevékenységet végző elkövetők
tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

5. Az adatkezelés időtartama
A Unicredit Bank Hungary Zrt. a fiókhálózatban rögzített felvételeket a felvétel időpontját
követő legfeljebb 60 napig őrzi meg. Ezen időtartam elteltét követően a felvételek
automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, a joghatályos hatósági, bírósági eljárási
tevékenységek folyamatait.
6. A kamerával megfigyelt területekről
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel és a
megfigyelés a bankfiók teljes területét, jogszabályban tiltott helyiségek kivételével lefedi.
7. Harmadik fél hozzáférése az adatokhoz, adattovábbítás
A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve
igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a
szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A Unicredit Bank
Hungary Zrt. a jogszabályokban meghatározott módon és formában eljuttatott hatósági
megkeresésnek köteles eleget tenni.
8. A résztvevőket megillető jogok
A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül megilleti
- az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga
- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok kezelésének korlátozásához való jog,
- a tiltakozás joga.
A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Unicredit Bank Hungary
Zrt. a személyes adatainak kezeléséről. A Munkáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR
13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a fejlécben megjelölt
elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére szóban is adható tájékoztatás. A rögzített felvételek releváns
részeiből az érintett személy másolatot igényelhet.
9. Jogorvoslati lehetőségek
Panasztételhez való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Unikredit Bank Hungary Zrt. általi személyes adatainak
kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR,
rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)
Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak
kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

