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Kamerás megfigyelő rendszer adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatának alkalmazása
A szervezet megnevezése:
A szervezet székhelye:

Palotavárosi Garázsépítő és Fenntartó
Szövetkezet
8000 Székesfehérvár, Palotavárosi
Garázstelep

A szabályzat tartalmáért felelős személy:

Heinrich Róbert ügyvezető elnök

A szabályzat hatályba lépésének dátuma:

2018. 05.25.

Ez a szabályzat a kamerás megfigyelő rendszer által a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad
áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a
megfigyelő rendszerrel végzett konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az
adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi
szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat
dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének
szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges
kategóriáit nagy számban kezelik.
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt

□ alkalmaz

X

nem alkalmaz

A szabályzat hatálya
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire,
alkalmazottaira és – amennyiben alkalmazása kötelező - a szervezet adatvédelmi
tisztviselőjére.
Dátum: Székesfehérvár, 2018. 05.25.
Heinrich Róbert ügyvezető elnök
a szervezet vezetője

Bevezetés
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi
épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bankés értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem.
A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás
megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.
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A szervezet teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében foglaltaknak.

A szabályzat célja
E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a
szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető
jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok
megfelelő kezelését.
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a
szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését
jogszerűen végezni.

Lényeges fogalmak, meghatározások
-

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete

-

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

-

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, továbbá nyilvánosságra hozatal, adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

-

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
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helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

-

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;

-

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

-

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

-

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

-

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásának jogszerűsége
2012. évi XLI. törvény 8.§ (1)
„A vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpárállomáson a közforgalom számára
nyitva álló helyen, a jegy- és bérletértékesítő berendezéseken, a megállóhelyen, kikötőben,
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valamint a személyszállító vasúti járművek, trolibuszok, az autóbuszok, a közösségi
autóbérlő rendszer személygépkocsijai és a hajók, kompok belterében, a vasút-, trolibusz-,
autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson, hajóállomáson és megállóhelyen található
berendezések, a személyszállító vasúti járművek, trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros
rendszer eszközei, a közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijai a jegy- és
bérletértékesítő berendezések és a hajók, kompok, továbbá az utasok, valamint a szolgáltató
munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik
védelme céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá e törvényben
meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával, a szolgáltató, a közlekedésszervező,
valamint a vasút-, trolibusz-, autóbusz-, közösségi kerékpár- és hajóállomás vagy
megállóhely, kikötő üzemeltetője (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt:
szolgáltató) jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést
folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és
hangfelvételt kezelni.”
A személyszállítási szolgáltatások során rögzített kép-, hang- vagy kép- és hangfelvételt
felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16. napon meg kell semmisíteni vagy törölni
kell. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, illetve hangfelvétel bírósági vagy hatósági
eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy bíróság, hatóság részére ilyen eljárás során
benyújtásra kerül.

1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3)
(Közterület-felügyelet)
„A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.”

2011. évi CXII. törvény
(A magánnyomozó a szerződés teljesítése érdekében)
„kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelmi
és személyiségi jogokra vonatkozó szabályai megtartásával készíthet, illetve használhat fel;”
2005. évi CXXXIII. törvény
30. § (1) A vagyonőr az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján kép-, hang-,
valamint kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a
szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése
mellett, illetve e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával készíthet,
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illetve

kezelhet.

E

tevékenysége

során

vagyonőrzési

feladatokat

ellátó

személy

adatkezelőnek minősül.
(2) A vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a
magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a
természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a
magánterület közönség számára nyilvános részén a 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből
egyértelműen más következik.
(3) Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés
az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban,
illemhelyen, kórházi szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében.

31. § (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is
lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes
anyagok

őrzése,

az

üzleti,

fizetési,

bank-

és

értékpapírtitok

védelme,

valamint

vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló
körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e
jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el,
továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

A személytaxi szolgáltatást végző társaságok vagy magánszemélyek nem jogosultak az
általuk üzemben tartott személytaxik belső terének és a gépjármű külső környezetének
megfigyelése érdekében kamerákat felszerelni és üzemeltetni.

Magánszemélyek a gépjárműveikbe szerelt kamerákat az alábbi követelmények teljesítése
esetén üzemeltethetik:
- a kamerák használata kizárólag saját személyes céljaik érdekében történik,
- a felvételek 5 munkanap után törlésre kerülnek,
- csak természetes személy üzemeltetheti a kamerákat,
- csak természetes személy kezelheti az adatokat (felvételeket),
- az adatokhoz harmadik személy ne férhessen hozzá.
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A fenti követelmények betartása esetén a magánszemély tulajdonában álló gépjárműbe
szerelt kamera működtetésével együtt járó adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény 2. § (4)
bekezdése alá tartozik, így személyes célt szolgáló adatkezelésnek minősül. Ebben az
esetben a kamera használatát nem kell bejelenteni a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába.

Munkahelyi kamerarendszer
2011. évi CXII. törvény 65.§ (3)
Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely
a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való
részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi
tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók,
elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló
személyek adataira vonatkozik;
b) a bevett egyház belső szabálya szerint történik;
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával
kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség
megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes
adatokra vonatkozik;
e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás
lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a
büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;
f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy –
törvényben meghatározottak szerint – az adatok érintettel való kapcsolatának
megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;
g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti
médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját
tájékoztatási tevékenységét szolgálják;
h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,
i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.

Amennyiben a megfigyelt területen a munkavállalókon kívül más természetes személyek is
tartózkodhatnak (például ügyfelek, látogatók), akkor az adatkezelést be kell jelenteni az
adatvédelmi nyilvántartásba.

Társasházak által üzemeltetett kamerarendszerek
A társasházak által személy- és vagyonvédelmi célból üzemeltetett kamerarendszerrel,
elektronikus megfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelést be kell jelenteni az
adatvédelmi nyilvántartásba.
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Kamerás megfigyelőrendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges az érintett
személy előzetes hozzájárulása.

Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezés
A szervezet a 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbiak szerint jár el:

X a szervezet nem kötelezett az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezni
□ a szervezet kötelezett az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezni
Amennyiben a szervezet az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezett, úgy az Adatkezelési
tájékoztatóban fel kell tüntetnie adatkezelési nyilvántartási számát is.
Vagyonőr alkalmazása esetén a munkáltató mellett a vagyonőrt is adatkezelőként kell
bejelenteni a nyilvántartásba.

Az adatkezelés irányelvei
A kamerarendszerrel analóg- vagy digitális úton történő megfigyelés alkalmas arra, hogy a
természetes személyek magánszférájába behatoljon, intim élethelyzeteket rögzítsen akár
olyképpen, hogy az érintett nem is tud a felvételről, vagy nincs abban a helyzetben, hogy
mérlegelhesse az ilyen felvételek megengedhetőségét és azok következményeit.
Az így végzett megfigyelés a magánélethez való jog sérelmén túl – szélesebb és mélyebb
értelemben – az emberi méltósághoz való jogot is érintheti.
Biztosítani kell a magánszféra intim jellegét, azt hogy az érintett akarata ellenére mások oda
ne hatolhassanak be, illetőleg be se tekinthessenek. Ennek megfelelően nem alkalmazható
elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot
sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen, öltözőben, orvosi szobában, illetve az ahhoz
tartozó váróban.
Biztosítani kell, hogy az önrendelkezési szabadság vagy a testi-személyi integritáshoz való
jog ne sérüljön.
A kép- és hangfelvételek készítését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni. A kép- és hangfelvételek készítése csak
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
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A kép- és hangfelvételek készítésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet. A kép- és hangfelvételek tárolásának olyan formában kell
történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
A kép- és hangfelvételek kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
A személyes adatokat – ideértve a kép- és hangfelvételek adatait - olyan módon kell kezelni,
amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között
annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok
kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan
felhasználását.
A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és
büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért.

A kamerák működési helye
Az elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag a saját tulajdonban (vagy a használatában)
álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére
szolgál.
A szervezet az alábbi kamerákat használja:
Kamera azonosítója

Az elhelyezés célja

Megfigyelt terület

1

terület megfigyelés

bejárat-őrhelyiség

2

terület megfigyelés

diófa parkoló

3

terület megfigyelés

hulladék tároló konténer

4

terület megfigyelés

raktár

5

terület megfigyelés

Magyar Telekom parkoló

6

terület megfigyelés

nagy parkoló

7

terület megfigyelés

8

terület megfigyelés

I.

garázssor

XXI-XXIII. garázssor kanyar
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XXIII.garázsor
betonkerítésig
XXI-XIII.garázssor
hosszúsor
XXI-XIV.garázssor
hosszúsor
XXI-XX.garázssor
hosszúsor
XX-XXIII-XXII.garázssorok
kanyar

9

terület megfigyelés

10

terület megfigyelés

11

terület megfigyelés

12

terület megfigyelés

13

terület megfigyelés

14

terület megfigyelés

kültér 1

15

terület megfigyelés

kültér 2

16

terület megfigyelés

kültér 3

17

terület megfigyelés

garázstelep bejárati kapuk

18

terület megfigyelés

iroda épület

19

terület megfigyelés

VII.garázssor környéke

20

terület megfigyelés

XV.garázssor környéke

A felvételek tárolási helye, ideje, módja
A szervezet a kamerák felvételeit a működési helyen, általános esetben 3 munkanapig
tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény indokolja, a tárolási idő 30 napig
meghosszabbítható. Az adatok tárolási módja elektronikus.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának
rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak
kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A felvételek visszanézése
A kamerák rögzített felvételeit az alábbi személyek nézhetik vissza, meghatározott célból és
meghatározott időközönként:

Név, beosztás
Heinrich Róbert
ügyvezető elnök

A felvétel visszanézésének
konkrét célja
eredmény orientáltság,
rendkívüli esemény

A felvétel visszanézésének
gyakorisága
szükség szerint
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Péter Erika
ügyintéző

eredmény orientáltság,
rendkívüli esemény

szükség szerint

Az adatkezelés jogalapja
A kamerás megfigyelő rendszer adatkezelésének jogszerűségéhez nem szükséges a
megfigyelt személyek hozzájárulása, így a munkavállalók hozzájárulása sem. A
munkavállalókat azonban a kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásáról előzetesen
tájékoztatni kell.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés – megfigyelés konkrét célja:
Kizárólag a garázstelep területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, a
garázstelepen lévő vagyontárgyak védelme.
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának elsődleges célja az emberi élet, testi
épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bankés értékpapírtitok védelme, illetve a vagyonvédelem lehet.

A megfigyelőrendszer alkalmazásának
viselkedésének a befolyásolása.

nem

célja

a

munkavállalók

munkahelyi

A fenti célok érdekében a szervezet kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz, de a kamerás
megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik.

A felvételek felhasználási célja
Az elektronikus megfigyelőrendszer felvételeinek felhasználása csak az adatkezelés konkrét
céljának megfelelő események azonosítása vagy ellenőrzése végett lehetséges.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A felvételek megismerésére az adatkezelő kijelölt alkalmazottai jogosultak.

Az adatok - felvételek továbbítása, átadása
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Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más
személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés
mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes
adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Az érintett személyek tájékoztatása, jogaik
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást
kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól, konkrétan arról, hogy a szervezet milyen célból
alkalmaz kamerás megfigyelőrendszert.
A fentiek teljesítése érdekében figyelemfelhívó feliratokat kell elhelyezni és bárki számára
hozzáférhetővé kell tenni a kamerás megfigyelő rendszer adatkezelési tájékoztatóját.
Az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az
érintett a kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásáról jól látható, könnyen érthető és jól
olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.
Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje a személyes adatok
kezelésének céljait, továbbá azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra
vonatkozik.
Rejtett megfigyelő kamera alkalmazása tilos.

Az adatkezelő feladatai
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat
alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.
A szervezet adatkezelési tájékoztató közzétételére köteles, amelyben tájékoztatja az
érdekelteket különösen az alábbiakról:
-

az üzemeltető megnevezése,
az adatkezelő elérhetősége,
a kamerák működési helye
az elhelyezés célja,
a megfigyelt terület,
a felvételek tárolási helye, ideje és módja,
a felvételek visszanézésére jogosultak megnevezése,
az adatkezelés jogalapja,
az adatkezelés célja,
a felvételek felhasználási célja,
az adatbiztonság rendszere,
a felvételek továbbítása,
az érintett személyek (megfigyelt személyek) jogai,
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-

jogérvényesítési lehetőségek.

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre,
valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos
jogszabályoknak megfelelnek.
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak,
valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a
figyelembevételével kell meghozni.
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség
esetén naprakésszé teszi.
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján
végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a
felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé
tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében
-

Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a
jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai
felkészítése és a szabályzat megismerése.

-

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés
koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell
biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.

-

Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása.

-

Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és
könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni
és megjeleníteni.

-

Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon
az adatkezelés tényéről és céljairól.

-

Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az
információs önrendelkezési jog érvényesülését.
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-

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési
kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan
késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak,
kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személy jogait tekintve.

-

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően
adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni,
hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan
érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés
valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően
az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

-

Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé,
adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az
adatbiztonság megerősítését célozza.

Adatbiztonság
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani,
amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Az elektronikus megfigyelőrendszer adatait csak az arra jogosult személyek nézhetik vissza,
a tárolási idő leteltével a kamerarendszer adatai automatikusan törölni (felülírni) kell.
A felvételek adataihoz csak a kijelölt munkatársaink, illetve a rendszert üzemeltető
szakemberek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok
biztonságos kezeléséért.
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Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy
nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes
adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos
megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való
visszaélést.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell
jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével
összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára
nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''
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Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) 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).

-

2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

-

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény

-

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

-

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

-

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

-

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

-

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az
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