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1.

Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes
adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […]
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” Az ARGENTA
vagyonvédelmi célokból és a feladatai ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének
védelme céljából a következő személyes adatokat kezeli:
• az elektronikus megfigyelő rendszerrel rögzített képfelvételek.

2.

Az adatkezelő jogszerű érdeke
Az ARGENTA által használt telephelyeken a vagyonbiztonsághoz a társaságnak jogszerű érdeke fűződik. Az
ARGENTA tevékenysége során, mint követeléskezelő társaság, jelentős készpénzforgalmat bonyolít le. A
vagyonbiztonsághoz fűződő érdek súlyát a magyar jogalkotó is elismerte, amikor a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXII. törvény
keretei között kifejezetten megengedte ilyen célokból az információs önrendelkezési jog korlátozásával
elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetését, és ebből a célból az általánosnál hosszabb, hatvan napos
megőrzési időt írt elő a hivatkozott törvény 31. § (4) bekezdésében.

3.

Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
Az elektronikus megfigyelőrendszer segítségével az érintettek (munkavállalók, a telephelyekre látogató egyéb
személyek) személyéről történő képfelvételek rögzülnek. E felvételeket főszabály szerint senki nem ismeri
meg, azok az Adatvédelmi Szabályzatban írt határidőkben törlésre kerülnek. Az Adatvédelmi Szabályzat
részletesen meghatározza a felvételek tárolásának, védelmének, felhasználásának szabályait és az érintett ezzel
kapcsolatos jogait, amely az érintettek jogaira és szabadságaira való hatást tovább mérsékli, az adatkezelést az
érintettek számára átláthatóvá teszi.

4.

Az érdekmérlegelés eredménye
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű, érdeke fűződik a
vagyonbiztonság fenntartásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel
általános esetben az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok
felhasználásával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az ARGENTA által kezelhetők.
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