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Sorszám: 
(A szolgáltató cég tölti ki!) 

 
Tárgy: Kamerafelvétel kikérése 

 

ŰRLAP KAMERAFELVÉTEL KIKÉRÉSÉHEZ 
 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25.§-a, valamint a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. §-a 
rendelkezik a kamerás megfigyelőrendszerekről. Mindkét jogszabály szerint a közös tulajdonban álló épületrészekben készült felvételeket 
15 (tizenöt) napig lehet megőrizni. A kérelmező 15 (tizenöt) napon belül kérheti a felvétel kimentését, tárolását az alábbi űrlap kitöltésével, 
amennyiben az a törvényi feltételeknek megfelel. A törvényességet az üzemeltető/szolgáltató cég megvizsgálja és 3 (három) munkanapon 
belül írásban közli annak elbírálását.  
 
Az elbírálás során az üzemeltető/szolgáltató cég az EU 2016/679 rendeletében (General Data Protection Regulation) és a 2011. évi CXII. 
törvényben (Info. tv.) meghatározott jogi szabályozások szerint köteles eljárni. 

 
1.) A FELVÉTEL KIKÉRÉSÉT KÉRELMEZŐ SZEMÉLY ADATAI (Kitöltés nyomtatott nagy betűvel!) 

Név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Telefonszám, e-mail cím:  

 

2.) A KIKÉRNI KÍVÁNT FELVÉTEL ADATAI (Kitöltés nyomtatott nagy betűvel!) 

A felvétel készítésének ideje: 20 év,  hó,  nap,  óra,  perctől 

A felvétel készítésének helye: 

(település)  

(közterület neve) 

(házszám) 

A felvétel készítő kamera 
azonosítója: 

 

 
3.) AZ ADAT IGÉNYLÉSÉNEK JOGALAPJA (A megfelelő részt jelölje X-el!) 

 1. A rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő 

felhasználás céljából adatigénylés. 

 2. A kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés 

érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő 
adattovábbítást kér. 

 3. A kérelmezőről készült felvétel megtekintése. 

 4. Egyéb:  
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4.) INDOKLÁSI RÉSZ (Kitöltés nyomtatott nagy betűvel!) 

Az 1.-es vagy a 2.-es pont megjelölése esetén milyen célból kéri a felvétel továbbítását: 

Indoklás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.) NYILATKOZAT (A megfelelő részt jelölje X-el!) 

A felvételek kimentéséhez adathordozót rendelkezésre bocsátok:  IGEN                     NEM 

Az adataim kezeléséhez hozzájárulok:  IGEN                     NEM 

 
Az űrlap 3.) részének 1.-es pontjában meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége 
tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került. 
 
Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően a Havas Security Kft. a rögzített felvételrészletet haladéktalanul törli a 
rendszeréből. 
 
 
 

Kelt: _______________________________, 20______ év ______ hó ______ nap 
 

 
 

 
A KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

 
 
 
A kérelem benyújtásának módja postai vagy elektronikus úton az üzemeltető/szolgáltató cég részére. 
 

HAVAS SECURITY KFT. 
 

Székhelye: 3432 Emőd, Szeles utca 62. 
 

Képviselő: Havas István, szakmai vezető 
 

Telefonszám: +36 70 3395 144 
 

E-mail: havasseckft@gmail.com 
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FIGYELEM: Ezt a részt a szolgáltató cég tölti ki! 
 
 

A kérelem átvételének időpontja:  

A kérelem átvevőjének neve, 
telefonszáma: 

 

A kérelem átvevőjének aláírása:  

 
 
 

A FELVÉTEL KIKÉRÉSE A TÖRVÉNYESSÉGI 
FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: 

 IGEN  
 

 NEM 
 
 
 

A felvétel kimentésének ideje:  

A felvétel kimentését készítő 
neve, telefonszáma: 

 

A felvétel kimentését készítő 
aláírása: 

 

A felvétel átadásának módja, 
adathordozó: 

 

 

 

 

Kelt: _______________________________, 20______ év ______ hó ______ nap 
 
 
 

 
 
 

 
ÁTADÓ ÁTVEVŐ 
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Havas Security Kft. „ŰRLAP KAMERAFELVÉTEL KIKÉRÉSÉHEZ” c. 

nyomtatvány kitöltői számára 

Jelen dokumentum a Havas Security Kft. „ŰRLAP KAMERAFELVÉTEL KIKÉRÉSÉHEZ” c. nyomtatvány 

kitöltői számára személyes adatainak kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info. tv.) 

megfelelően ad tájékoztatást. 

 

A Havas Security Kft. „ŰRLAP KAMERAFELVÉTEL KIKÉRÉSÉHEZ” c. nyomtatvány kitöltője (továbbiakban: 

adatközlő) a nyomtatvány benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a Havas Security Kft. 

gyűjtse és feldolgozza az általa megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen 

adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. A Havas Security Kft. 

által végzett adatkezelés a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett kamerafelvétel kikérése 

szolgáltatás teljesítése érdekében történik. 

 

Bizonyos esetekben a Havas Security Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni 

hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül. 

 

A Havas Security Kft. „ŰRLAP KAMERAFELVÉTEL KIKÉRÉSÉHEZ” c. nyomtatvány kapcsán érintett 

személyes adatok kategóriái: 

a) azonosító adatok, 

b) kapcsolattartási adatok, 

 

A Havas Security Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő 

célokra: 

- a szolgáltatás hatékony nyújtása, a vállalt feladatok teljesítése; 

- kapcsolattartás, melynek elsődleges célja az adatközlő megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen 

felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése. 

 

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken. 

 

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 061-391-1400 

Fax: 061-391-1410 

Honlap: www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


