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Munkahelyi kamerarendszer üzemeltetési szabályzat 

melléklete 

  

 
 

 

 

 

 

     

 



 

 

  

Az egyes kamerák helye: 

 

Kamera helye Megfigyelt terület Megfigyelés célja 
Közvetlen vagy rögzített a 
megfigyelés 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Üzlettér Dél-nyugati sarok 

Üzlettér 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Üzlettér Déli fal  

Üzlettér, pénztár 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Üzlettér Dél-keleti sarok  

Üzlettér 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 



 

 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Üzlettér Észak-nyugati sarok 

Üzlettér 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Üzlettér Észak-keleti sarok 

Üzlettér 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Raktár Dél-nyugati plafon 

Raktár 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 

iCentre Arena 

1087 Budapest, Kerepesi út 9. 

Aréna Pláza bevásárló központ utcaszint 

Raktár Dél-keleti sarok 

Raktár 

Vagyonvédelem, 
jelentős értéket 
képviselő eszközök és 
értéktárgyak védelme 

Közvetlen és rögzített 



 

 

 

Az üzemeltető: 

A Társaság elektronikus megfigyelőrendszerét a Társaság üzemelteti. 

 

Tárolási hely és időtartam: 

A felvételeket   az iCentre szervere, 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C ép. fszt.  tárolja, a szerver 
munkavállalók által hozzá nem férhető részén. 

A felvételeket 3 napig őrizzük, majd ezen időtartam letelte után – amennyiben azok megőrzése jogi 
eljárás megindítása miatt nem indokolt – automatikusan töröljük. Jogi eljárás megindításának 
szükségességekor (szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetén) a 
felvételek 3 napnál hosszabb időtartamig történő megőrzésének okát a munkáltató igazolni köteles. 

 

Adatbiztonsági intézkedések: 

Az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés illetőleg 
sérülés vagy megsemmisülés ellen megfelelően védjük. 

Ennek érdekében a szerverhez kizárólag a Felker Noémi, Country Manager fér hozzá. A felvételek 
őrzésére az általános adatvédelmi szabályok érvényesek. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre: 

A rögzített képek közvetlen megfigyelésére az alábbi személyek jogosultak: 

Bali Ádám, Üzletvezető 

Szilágyi Szabolcs, Head of Sales 

Bódis László, IT & Technical Solutions Specialist  

Felker Noémi, Country Manager 

A rögzített képek közvetlen megfigyelésére, a rögzített felvételek megtekintésére, a felvételek 
tárolására és törlésére az alábbi személyek jogosultak: 

Bódis László, IT & Technical Solutions Specialist  

Felker Noémi Country Manager 


