A Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft. tájékoztatója a kamerarendszerről
Az Aréna Pláza területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik.
Az elektronikus megfigyelőrendszer részét képező kamerák kerültek elhelyezésre az
Aréna Pláza külső területeire, a mélygarázsba. Kamerák találhatók az épületeken belül
az Aréna Pláza belső közlekedő területein, a rendezvénytermekben.
Üzemeltető: Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.)
Az elektronikus megfigyelő- és rögzítő-rendszer üzemeltetésében adatfeldolgozóként
részt vesz a rendszer karbantartását végző társaság, az Arena Plaza karbantartási
feladatait ellátó társaság (jelenleg Cushman & Wakefield Property Management
Services Kft., a karbantartással megbízott társaság személyében bekövetkező változást
az adatkezelő a honlapján teszi közzé)
A személyes adatok megismerésére jogosultak: a Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft.
(1134 Budapest, Váci út 33.), valamint az élőerős őrszolgálatot ellátó Biztonsági
Szolgálat (jelenleg: In-Kal Zrt., 1146 Budapest, Thököly út 68.)
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme
érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a
jogsértések bizonyítása, az Aréna Pláza zárt területére engedély nélkül belépők
azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül bent tartózkodók
tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb
balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Aréna Pláza területére való
belépéssel, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) 30. §-a.
A kezelt adatok köre: az Aréna Pláza területére belépő személyeknek a
képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap, illetve a jelentős
értékű készpénz szállítási útvonalára vagy tárolási helyére irányuló kamerák
tekintetében harminc nap (SzVMt. 31. § (3) bek. c) pont).
Az adatok tárolásának helye: Aréna Pláza Szórakoztató és Bevásárlóközpont, 1087
Budapest, Kerepesi út 9.
Az adatkezelés nyilvántartási szám kamera rendszer: NAIH-109648/2016.
A felvételeken szereplő személy tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével
kapcsolatosan, és kérheti a róla készült felvételek törlését és zárolását, illetve
tiltakozhat adatai kezelése ellen.
Az érintett észrevételével a Symmetry Arena Ingatlankezelő Kft-hez fordulhat,
továbbá a 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet bejelentést.

