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Felhívjuk figyelmét, hogy a SEFAG Zrt. (továbbiakban: Társaság) vadászati-természetvédelmi célból az
erdőben vadkamerákat üzemeltet.
A vadkamerák képet rögzítenek. Mivel azonban a megfigyelt területre természetes személyek is léphetnek,
ezért a rögzítés miatt a kamerarendszer adatkezelést valósít meg. A megfigyelt terület nagysága, a
kamerák pozíciójának céllal összefüggő eseti változtatása, az érintettek magas száma miatt az érintettek
személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, ezért a Társaság az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
20. § (4) szerinti érintetti tájékoztatást valósítja meg:
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146233/2018
érintettek köre: az erdő vadászati-természetvédelmi céllal megfigyelt területére lépő természetes
személyek
adatgyűjtés célja: vadászati-természetvédelmi célú adatgyűjtés, amely elsősorban nem személyes adatok
gyűjtését célozza, hanem vadászati-természetvédelmi célok megvalósítását
adatkezelés időtartama: az Infotv. 4. § (1) szerint a cél eléréséig tart a felvételek tárolása
adatok megismerésére jogosult adatkezelő: a Társaság vadgazdálkodási osztályvezető-helyettese
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: az érintett kérelmezheti az
adatkezelésről történő tájékoztatását, kérheti az adat helyesbítését, törlését [Infotv. 14. §] és zárolását [a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény 31. § (6)], jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy
bírósághoz fordulhat.
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosult a Társaság vezető
tisztségviselőjéhez vagy a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személyéhez (a
Társaság ellenőrzési osztályvezetőjéhez) vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett írásbeli megkeresésében (postai
úton: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., elektronikus úton adatvedelem@sefag.hu) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni
személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

