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I.

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.

Jelen Szabályzat célja, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy
Társaság) meghatározza a Társaság által az egyes üzemigazgatóságokon működtettet kamerás
megfigyelésre vonatkozó szabályokat. Meghatározza, a megfigyelőrendszer által érint
munkavállalók és ügyfelek tájékoztatását, a felvételek tárolásának és megismerhetőségének
illetve továbbításának szabályait.

2.

A szabályzat hatálya kiterjed, a Társaság egyes üzemigazgatóságai által működtettet kamerás
megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatra (arckép valamint az ott tanúsított magatartás).

II.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A Társaság a személy- és vagyonvédelem biztosítása valamint veszélyes anyagok őrzése érdekében
kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe veszi a
2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv. ), a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban
Szvtv. ), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete
(továbbiakban: GDPR).
A munkáltató az elektronikus megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos adatkezelésének bejelentését
megtette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, azaz a NAIH felé, mivel nem
csak dolgozók léphetnek a megfigyelt területekre, hanem kívülálló személyek, ügyfelek, vendégek
is.
A Társaság a kamerás megfigyelőrendszer telepítése során az alábbi követelményeket vette
figyelembe:


A munkáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűek, ha az a munkaviszony rendeltetésével
közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges [Mt. 9. § (2) bekezdés].



A munkáltatói ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak
az emberi méltóság megsértésével; a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető [Mt. 11. §
(1) bekezdés].



A munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges követelményeiről
[Mt.11. § (2) bekezdés, Infotv. 20. § (2) bekezdés].



Az adatkezelés akkor jogszerű, ha a munkáltató az adatkezeléssel kapcsolatban betartja az
Infotv. alapvető rendelkezéseit: a célhoz kötött és a tisztességes adatkezelés elvét [Infotv. 4.
§ (1)-(2) bekezdés].
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III.

HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok kezeléséhez.
Ügyfelek és érdeklődök esetében az Adatkezelő a kamerarendszer működtetéséről a terület határán
elhelyezett tájékoztatóval részletes információt nyújt a kamerás megfigyelő rendszerről (2. számú
melléklet), amelyet követően az érintett ráutaló magatartásának és ez által hozzájárulásának
minősül, ha az érintett a kamerás megfigyelést jelző tájékoztató ellenére a megfigyelt területre
lép!
Munkavállalók esetében a munkavállalókat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől
független dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet munkavállalók
ellenjegyeznek.(1. számú melléklet)
Az érintett kérésére - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
IV.

AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

1.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a
GDPR és az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2.

Az adatkezelő köteles megtenni azokat a technikai/műszaki és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a kamerarendszer által rögzített személyes
adatot védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3.

A kamera rendszer a belső informatikai rendszertől függetlenül, zárt rendszerként működik.

4.

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre,
hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne
láthassa.

5.

A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények
kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából
figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más
eszközzel felvételt készíteni tilos.

6.

A tárolt képfelvételek megismerését oly módon kell biztosítani, hogy ahhoz csak a
jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá. A jogosultság indokának megszűnése
esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
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7.

Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a
szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben
tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

8.

A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 4.sz.
mellékletében felsorolt személyek nézhetik vissza, illetve készíthetnek másolatot.

9.

A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített másolatot dokumentálni
kell az e célra kialakított jegyzőkönyvön (3. sz. melléklet), a nyomtatvány megőrzését az
adatvédelmi tisztviselő látja el.

10.

A képfelvételek továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály
felhatalmazása alapján kerülhet sor, amelyet dokumentálni kell (5. sz. melléklet) két
példányban, az eredeti az adatátvevőnél, a másolat a Társaságnál marad, melynek megőrzését
az adatvédelmi tisztviselő látja el.

V.

FELVÉTELEK TÁROLÁSA ÉS IDŐTARTALMA

A társaság által üzemeltetett kamerás rendszer esetében a felvételek 3 munkanapig tárolhatók, utána
vissza nem állítható módon törölni kell. A törlést a kamerarendszer automatikusan a beállított idő
szerint végzi. Ennél hosszabb ideig történő tárolás esetén igazolni kell annak okát.
A biztonsági kamerák a folyamatosan üzemelnek. Azokat kikapcsolni, eltakarni vagy bármely
módon a rögzítést akadályozni tilos.
VI.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

1.

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály
felhatalmazása alapján kerülhet sor a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelően.

2.

A rögzített felvételeket a Társaság az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak
megfelelően kezeli, azokat harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl.:
rendőrségi/bírósági eljárás esetén) adja át.

Hozzájárulás vagy rendőrségi/bírósági eljárás során történő adattovábbítást minden esetben
dokumentálni kell, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen (5. sz.
melléklet). A kitöltött jegyzőkönyv eredeti példánya az adatátvevőnél marad, amelyről másolat
készül, melynek megőrzéséért az adatvédelmi tisztviselő felelős.
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VII.
1.

ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban
vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett
kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát. A BARANYA-VÍZ Zrt. a kamerával megfigyelt területek határához
tájékoztatót helyez ki, amely tartalmazza a kamerarendszer információit, amely alapján az
érintett megalapozott döntést hozhat, hogy a kamerával megfigyelt területre lép-e.

2.

Hozzáférési jog
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő nem tagadhatja meg. Az adatkezelő köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül
írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett kérheti a róla készült
kamerafelvételbe való betekintést, ha az mások jogát nem sérti. Ez irányú kérelmével
fordulhat a BARANYA-VÍZ Zrt. bármelyik elérhetőségén, Telefonszám: +36 69/311-144, Email: vizmu@baranyaviz.hu, levelezési cím: 7700 Mohács, Budapesti országút 1., weboldal:
www.baranyaviz.hu.

3.

Helyesbítéshez való jog
A felvételek továbbítása esetén a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést
kérhet.

4.

Korlátozáshoz való jog
Az érintett bármikor kérheti, hogy a róla készült kamerafelvételek esetében azok
felhasználhatóságát korlátozza.
Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását.
Kérheti a felvételek 3 munkanapon túli megőrzését is az Adatkezelőnél, ha valószínűsíthető,
hogy a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.

Törléshez való jog
A személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
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c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
jogerősen elrendelte.
6.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat, hogy felvétel készüljön róla, oly módon hogy a „kamerával megfigyelt
terület” tájékoztató tábla esetén nem lép a jelzett területre. Továbbá az érintett tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
a)

7.

Értesítéshez való jog
Infotv. 18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti.

8.

Az érintett jogainak érvényesítése
Az érintett jogsérelem, panasz esetén kérheti a BARANYA-VÍZ Zrt. belső vizsgálatát,
fordulhat az Adatkezelőnél kinevezett Adatvédelmi Tisztviselőhöz.
Adatvédelmi tisztviselő:

Visnyei András
E-mail: adatvedelem@baranyaviz.hu

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem
teljesíti, 3 munkanapon belül írásban közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait.
Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet úgy jogorvoslati
lehetőséggel, panasszal az Adatkezelő meghozott döntését követő 30 napon belül fordulhat
bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és az Infotv., valamint a Ptk.
alapján érvényesítheti jogait.
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Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és kérheti a Hatóság vizsgálatát.
VIII. A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
A Hatóság jogállása: a Hatóság autonóm államigazgatási szerv.
A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
A hatóság ajánlásaiban/intézkedéseiben foglaltak foganatosításáról, a hatóság felé fennálló
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről az adatvédelmi tisztviselő felelős gondoskodik.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
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IX.

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:

Munkavállaló kamerás megfigyelőrendszerről történő tájékoztatása
Ügyfelek kamerás megfigyelőrendszerről történő tájékoztatása
Kamerafelvétel visszanézési jegyzőkönyv
Kamerafelvételek kezelésére jogosultak listája
Kamerafelvétel adattovábbítási jegyzőkönyv
Elektronikus megfigyelőrendszer kameráinak elhelyezése és
paraméterezéseik
adatvédelmi nyilvántartásba vétel
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2. sz. melléklet

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket/Látogatókat, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Üzemigazgatóság
(továbbiakban: Üzemigazgatóság) területén a mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban:
kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készülhet.
A kamerás megfigyelés célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti iratok
védelme, vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e
jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. CXXXIII. tv..
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85468/2015.
Kezelt adatként a felvételek során az arckép kerül rögzítésre valamint az ott tanúsított magatartás.
Az így keletkezett személyes adatok adatkezelője a BARANYA-VÍZ Zrt. Cím/levelezési cím: 7700 Mohács,
Budapesti országút 1., telefon: +36 69/311-144, e-mail: vizmu@baranyaviz.hu, a kamerarendszert a
BARANYA-VÍZ Zrt. működteti.
A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területek adatairól a BARANYA-VÍZ Zrt. Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzatának 6. sz. mellékletéből informálódhat.
A felvételek megőrzésének ideje: a képfelvétel rögzítését követő 3 munkanap (amennyiben hatósági,
bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését).
Ön tiltakozhat a képrögzítés ellen azzal, hogy a tájékoztatót elolvasva nem lép a megfigyelt területre.
A felvételek megtekintésére jogosult a BARANYA-VÍZ Zrt. üzemigazgatója, üzemigazgató helyettese;
jogsértés gyanúja esetén a jogtanácsos; rendkívüli esemény bekövetkeztekor vezérigazgató; panasz,
tiltakozás esetében az adatvédelmi tisztviselő; telephely őrzés céljából diszpécser; továbbá hatósági, bírósági
megkeresés esetében a megkereső szerv nevében eljáró személy. A kamerarendszer informatikailag
biztonságos rendszerben működik, csak a BARANYA-VÍZ Zrt. által hozzáférhető, azok harmadik fél
számára kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetében kerülnek továbbításra.
Az Ön jogai a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban:
Tájékoztatást kérhet az Önről készült felvételekről, kérheti annak visszanézését (3 munkanapon belül),
másolatát (3 munkanapon belül, ha az mások személyi jogait nem sérti), illetve törlését, ha más jogos érdek
azt nem korlátozza. Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését), akár a rögzítéstől számított 3
munkanapon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges. A
felvételek továbbítása esetében a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést kérhet.
Tiltakozhat a felvétellel kapcsolatos adatkezelés ellen (a tiltakozás olyan nyilatkozat, melyben személyes
adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri). A
felvételek adatkezelésével kapcsolatban fordulhat a BARANYA-VÍZ Zrt. Adatvédelmi Tisztviselőjéhez
(Visnyei András, adatvedelem@baranyaviz.hu), aki a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, legfeljebb 15 nap, megvizsgálja és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. A tiltakozás, panasz
elbírálásában az adatvédelmi tisztviselő működik közre.
Jogsérelem esetén, Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a BARANYA-VÍZ Zrt adatvédelmi
tisztviselőjéhez, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Székhely:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzata elérhető az Üzemigazgatóság ügyfélszolgálatán valamint a
BARANYA-VÍZ Zrt. weboldalán, a www.baranyaviz.hu adatvédelem menücsoportjában.
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6. sz. melléklet

Elektronikus megfigyelőrendszer kameráinak elhelyezése és paraméterezéseik

esemény / cél

-

megfigyelés
megfigyelt
terület
-

-

-

-

-

-

-

kamera 1

Az épület falán a
bejárati ajtó felett

Épület bejárat

épületbe belépők

kamera 2

Térvilágítási
oszlopon

Kapubejáró

Üzemigazgatóság
/Telephely
Mohácsi
Üzemigazgatóság
Komlói
Üzemigazgatóság
Harkányi
Üzemigazgatóság

kamera 3
kamera 4
kamera 5

kamera 6

elhelyezkedés

Térvilágítási
oszlopon
Térvilágítási
oszlopon
Térvilágítási
oszlopon
ügyfélszolgáltat
előtér falán,
ügyfélpult+bejárat
irányában

Kapubejáró
Garázsok
Garázsok/raktár
Ügyfél bejárat –
ügyfélszolgálat vízdíjbefizetés

Be- kilépő
gépkocsik
megfigyelése
kapubejáró
megfigyelése
Gépkocsi védelem
Gépkocsi/raktár
védelem
ügyféltérbe
belépők/
Pénztári
pénzmozgások
rögzítése

közvetlen
/ rögzített

Tárolási idő
(munkanap
)

rögzített

3

rögzített

3

rögzített

3

rögzített

3

rögzített

3

rögzített

3

Szigetvár /
Szentlőrinc
épület falán,
udvar fele,
garázsok és
műhely bejárat
irányában
épület falán
garázsok
irányában

udvar - műhely
külső bejárat

személyvagyonvédelem

rögzített

3

Garázsok

személy- gépkocsi
védelem

rögzített

3

kamera 3

ügyfélszolgáltat
előtér falán,
pénztár+bejárat
irányában

ügyfélfogadó tér,
pénztár

ügyféltérbe
belépők/
Pénztári
pénzmozgások
rögzítése

rögzített

3

kamera 4

folyosó falán, a
folyosó és a
veszélyes
anyagtároló
irányában

raktár folyosó,
veszélyes
anyagtároló

veszélyes
anyagmozgások
megfigyelése
/személyvédelem

rögzített

3

kamera 1

kamera 2
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Szigetvári
Üzemigazgatóság
üzemigazgatósá
g épületének a
falán, kocsi
bejárat irányába
üzemigazgatósá
g épületén,
belső udvar,
garázsok
irányában
üzemigazgatósá
g épületén,
belső udvar,
veszélyes
anyagtárolók
irányában
üzemigazgatósá
g gépjármű
javító műhely
falán, főépület
felé a belső
udvarra
irányítva

kapubejáró
megfigyelése

be- kilépő gépkocsik
megfigyelése

rögzített

3

belső
udvar/parkoló/
garázsok

személy- gépkocsi
védelem

rögzített

3

belső
udvar/veszélyes
anyagtárolók

veszélyes
anyagmozgások
megfigyelése
/személyvédelem

rögzített

3

belső
udvar/veszélyes
anyagtárolók

veszélyes
anyagmozgások
megfigyelése
/személyvédelem

rögzített

3

kamera 6

ügyfélfogadó
tér, falon
rögzítve,
pénztár irányába

ügyfélfogadó tér,
pénztár

ügyféltérbe belépők/
Pénztári
pénzmozgások
rögzítése

rögzített

3

kamera 7

raktárhelyiség
falán, polcokkal
szemben

raktárhelyiség/
raktár polcok

raktári
anyagmozgások
rögzítése

rögzített

3

kamera 1

kamera 2

kamera 3

kamera 5
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7. sz. melléklet

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel
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