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7. sz. melléklet 
 

Elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamera) alkalmazása  
és a felvételek kezelése 

 
A FEJÉRVÍZ ZRt. vagyonvédelmi célokra, illetve a munkavállalók (ügyfélszolgálati munkatársak) védelme érdekében, a felsorolt 
helyeken alkalmaz térfigyelő kamerákat. 

 Székesfehérvár, Központi telephely Királysor 3-15,  
3 kamera az ügyfélszolgálati irodákban, 
1kamera a földszinti folyosón 
2 kamera a bejárati kapunál (kívül, belül) 
1 kamera az udvartéren 
megfigyelő: központi diszpécserszolgálat 

 Székesfehérvár Központi telephely gépészet udvartere 
4 kamera a szivattyúraktár és a műhelyek figyelésére 
 
megfigyelő: Gépészeti üm. megbízott munkatársa 
 

 Székesfehérvár, Sóstói telephely 
16 db kamera a raktárakban és a belső udvartéren 
 
megfigyelő: sóstói portaszolgálat 
 

 Székesfehérvár Hármashídi vízműtelep 
7 kamera a kapunál és az udvartéren 
megfigyelő: helyi diszpécser 
 

 Székesfehérvár szennyvíztisztító telep 
11 kamera az udvartéren 
 
megfigyelő: helyi diszpécser 
 

 Móri üzemmérnökség 
7 kamera az üzemmérnökségi központ udvarterének, raktárainak figyelésére 
megfigyelő: helyi diszpécser 
 

 Sárbogárdi üzemmérnökség 
2 kamera az üzemmérnökségi központban, 
4 kamera a sárbogárdi törpeglóbuszoknál 
 
megfigyelő: helyi diszpécserszolgálat 

 
A térfigyelő kamera alkalmazásának fontosabb szabályai: 
A kamerás megfigyelés csak a cég saját ingatlanjaira terjedhet ki. 
Bár a munkavállalók a felvételen elkerülhetetlenül megjelennek, de a cég nem alkalmazza a felvételeket a munkavállalói felada-
tok teljesítésének ellenőrzésére. 
Az egyes megfigyelt ingatlanrészeken jól látható helyen KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET feliratot kell elhelyezni. Ha bárki 
e felhívás tudatában megy a megfigyelt helyre, egyben tárgybeli személyes adatának kezeléséhez is hozzájárult 
 
Mivel a kamerás felvételek személyes adatok, ezért 

 a felvételeket kizárólag célhoz kötötten szabad megtekinteni, illetve felhasználni. A megtekintésre, visszakeresésre, illet-
ve az ehhez kapcsolódó adatkezelésre jogosultak: 
az adott telephely élőképes képernyőjének megfigyelője és felettese 
az adott telephely gondnoki feladatait ellátó munkavállalója és felettese 
ügyfélszolgálati térben készült felvételnél az adott egység vezetője 
az igazgatási osztályvezető (valamennyi kamera) 
a vezérigazgató, helyettesei, illetve az általuk megbízott felelős (valamennyi kamera felvétele) 

 az adatkezelésben résztvevőknek titoktartási nyilatkozatot kell tenniük 

 a térfigyelő kamera alkalmazását az adatvédelmi felelősön keresztül be kell jelenteni az adatvédelmi hatóságnak 

 a szabályzat 5.1.3.5. pontjában részletezettek szerint a felvételeket az ott leírt időközönként törölni szükséges. 
 
Felelős: vállalati szinten az igazgatási osztályvezető, az adott telephelyen az ott működő szervezeti egység vezetője. 


