
TÉRFIGYELÉSI IRÁNYELV

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. székhelyén az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, valamint a jogsér-
tések bizonyítása és a Biztosító feladatainak ellátásához szükséges magánterületének védelme.céljából elektronikus 
kamerarendszer üzemel.

A kamerarendszerről a legfontosabb információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Üzemeltető és adatkezelő 
megnevezése, adatai:

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.,  
Cégjegyzékszám: 01-10-042159, Adószám: 10828704-2-44,  
KSH szám: 10828704-6511-114-01, e-mail: adatvedelem@signal.hu)

Adatvédelmi tisztviselő 
elérhetősége:

Ön a személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely 
kérdésben a Biztosító kijelölt adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat postai úton a fent meg-
adott címen vagy postacímen, valamint az adatvedelem@signal.hu vagy az info@signal.hu 
e-mail címen.

Képfelvétel készítésének, 
tárolásának célja:

A kamerarendszer az üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok védelme, valamint a jog-
sértések bizonyítása és a Biztosító feladatainak ellátásához szükséges magánterületének 
védelme érdekében került kiépítésre.

Adatkezelés jogalapja: Az érintettek megfigyelése a nyilvánosság számára nyitva álló terekben, valamint az iroda-
terekben a Biztosító adatkezelési célhoz kapcsolódó jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges.
Önnek bármely időpontban joga van a Biztosító jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük-
séges adatkezelés ellen tiltakoznia! 

Adatfeldolgozó megnevezése: A Biztosító jelen adatkezelés tekintetében nem alkalmaz adatfeldolgozót.

Megfigyelés jellege: Rögzített megfigyelés. A kamerarendszer hangot nem rögzít.

Megfigyelés helyszínei: Ügyfélszolgálati munkaterület, A -1 szinten található raktár, 3 em. Bejárati ajtó és bejárati 
ajtótól jobbra és balra a folyosók képe a 3. és 4. emeleten, Dataplex adatközpont, SIGNAL 
„ketrec” bejárata és rack szekrények

Képfelvétel tárolásának helye: A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. szerverterme

Képfelvétel tárolásának 
időtartama:

A rögzítéstől számítva legfeljebb 10 (tíz) nap.

Adatok megismerésére 
jogosult személyek köre:

A kamerarendszerhez technikai hozzáféréssel a kinevezett rendszergazda és az informati-
kai üzemeltetési vezető rendelkezik. A rögzített felvételekbe betekintési igénnyel a követke-
ző munkakört betöltő munkavállalók fordulhatnak az informatikai üzemeltetési vezetőhöz, 
mint adatgazdához: informatikai főosztályvezető, informatikai biztonsági csoportvezető, 
igazgatósági tagok, belső adatvédelmi felelős, belső ellenőr, vezető jogtanácsos.

Mindenkor jogosult kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában meg-
kapni. A Biztosító köteles a kérelmének benyújtásától számított 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, erre 
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11., 
Telefon: +36 (1) 391 1400, Fax: +36 (1) 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Továbbá Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a Biztosító a személyes adatait a szemé-
lyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírá-
sok megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
előtt is megindíthatja.
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