HIRDETMÉNY
a Bank üzleti helységeiben alkalmazott videó kamerás
képrögzítésről
A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a üzleti helységeiben a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmaz videó kamerás képrögzítést. A
Bank az e tevékenységek körében keletkezett adatokat az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban:
Infotv.) és a vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja és kezeli.
A Bank üzleti helységeiben folyamatos videó kamerás megfigyelést és képrögzítést
végez, amelynek célja a pénzügyi szolgáltatások zavartalanságának biztosításán túl az
emberi élet, testi épség, az ügyfelek és a Bank vagyonának védelme.
A Bank képrögzítést folytat azokon a helyeken, ahová az alkalmazottakon kívül az
ügyfelek belépnek, tartózkodnak (24 órás megfigyelési terület, ügyféltér, pénzkifizető
helyek,

pénzkiadó

automaták,

közlekedő

folyosók,

stb.),

valamint

a

kizárólag

alkalmazottak által használt, de értékőrzés szempontjából kiemelt területeken (pl.
értéktár), de nem alkalmaz képrögzítést a törvény által tiltott helyeken, területeken: az
öltözőkben, illemhelyeken, konyhákban.
A Bank a rögzített képeket (felvételeket) 60 napig őrzi meg, majd a rögzítéstől
számított 60. napon a felvételt törli.
A rögzített képeket csak a Bank arra feljogosított munkatársai - a feladataik
ellátásával összefüggésben - jogosultak megismerni. A rögzített képeket megtekintő
személy nevéről, a megtekintés indokáról és idejéről jegyzőkönyv készül.
A rögzített képfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban lehet bizonyítékként
felhasználni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 60
napon belül jogának vagy jogos érdekének előzetes igazolása mellett a Bank adatvédelmi
felelősétől írásban kérheti a felvétel törlésének mellőzését. A Bank a bíróság vagy más
hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul megküldi. Amennyiben a
megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték,
nem került sor, a Bank a felvételt törli, kivéve, ha a 60 napos határidő még nem járt le.
A képrögzítő rendszert a Bank működteti, üzemelteti, a felvételek a Bank
központjában kerülnek tárolásra. Az adatok megismerésére jogosultak köréről, valamint
az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére az Infotv. rendelkezései irányadók.

A Banki szolgáltatások körében, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
felmerülő panasz kivizsgálását az érintett a Bank Panaszkezelési Szabályzatában
foglaltaknak megfelelően kérheti.
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