KAMERA RENDSZER ÜZEMELTETÉSI ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ LÁTOGATÓK RÉSZÉRE
2018. május 25-től alkalmazni kell az Európai Unió 679/2016 számú általános adatvédelmi rendeletét
- General Data Protect Regulation - (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). A Budapest Főváros IV.
kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (továbbiakban a GI) a Rendelet és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) értelmében, az épületeiben és az azokhoz kapcsolódó külterületen (parkoló)
működtetett kamerák által rögzített képfelvételekkel kapcsolatban adatkezelőnek minősül.
A GI épületében és a parkolóban üzemeltetett kamerák által rögzített felvételek kezelése során is
messzemenően betartja a GDPR adatkezelési elveit, előírásait és biztosítja a munkavállalók és a
látogatók (a továbbiakban az Érintettek) jogait.

Vonatkozó jogszabályok:
A GI a tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe
vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt
(„Infotv.”), valamint az alábbi jogszabályokat:


2005. évi CXXXIII törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (továbbiakban Szvtv.)



2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (a továbbiakban a Mt.)

Tájékoztató módosítása:
A GI fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.
A mindenkori hatályos Tájékoztató a recepción és a HR osztályon érhető el.

Adatkezelő elérhetősége:
Szervezet székhelye:
Szervezet vezető tisztségviselője:
Telefon:
e-mail:

1048 Budapest, Galopp utca 13.
dr. Varga Zsolt igazgató
+36 1 435 9000
gi@ujpestgi.hu

Adatvédelmi Tisztviselő neve és elérhetősége:
Adatvédelmi Tisztviselő neve:
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:

Sipos Győző
gi@ujpestgi.hu

Adatkezelés célja és ideje:
A GI jogos érdeke, hogy vagyonának, a munkavállalók és látogatók testi épségének védelme és
biztonsága érdekében, valamint bűnmegelőzési célból kamerás megfigyelést alakítson ki,
üzemeltessen. A kialakított rendszer a cél elérésével arányos.
A képrögzítő eszközök által megfigyelt területre történő belépéssel az Érintett hozzájárult személyes
adatainak (egy személy arca, képmása személyes adatnak minősül) kezeléséhez. A GI-nek további
írásbeli hozzájárulás kérésére nincs szüksége.

Érintettek kategóriái:
A GI területére belépő személyek függetlenül attól, hogy az intézménnyel munkaviszonyban,
szerződéses kapcsolatban vagy látogatói viszonyba állnak.

Személyes adatok kategóriái:
Az adatkezelések során rögzített személyes adatok: képfelvételek, a személyek arcmása és képmása.

Címzettek kategóriái:
A GI a képfelvételek feldolgozására, kezelésére harmadik személyt nem von be. Hatósági megkeresés
esetén a kezelt adatokat a Hatóság (bíróság, rendőrség, egyéb hatóság) részére kiadja.

Adatkezelési jogok és elvek:
A GI az adatokat a Rendelet 5. cikkében és az Infotv. 4. §-ban meghatározott elvek érvényesítése
mellett kezeli továbbá a Rendelet 12-22. cikkében és az Infotv. 14. §-ban meghatározottak szerint
biztosítja az Érintetti jogokat.
Ennek értelmében az Érintett személyes adataihoz jogosult hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni,
továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés
korlátozásához (zárolásához) és az adathordozhatósághoz való jogával.
A GI, hogy eleget tegyen az Érintettek felé a tájékoztatási kötelezettségének az épületében és a
kapcsolódó parkolóban elhelyezett képrögzítők esetében a képrögzítő által megfigyelt terület
határán belépő személyt piktogram, vagy matrica jól észlelhető figyelemfelhívó módon történő
elhelyezésével figyelmezteti a képrögzítés tényéről.
A törléshez való jog a Rendelet és az Infotv. valamint a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírások
fejezetei alapján gyakorolható.
A GI épületeiben elhelyezett képrögzítő eszközök által felvett adatok megőrzési ideje 10 munkanap.
A GI épületépbe belépő Érintettek, akiknek a jogát, vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti,
az adatmegőrzési időn belül kérhetik, a képfelvételek megismerését, hozzáférését, a megsemmisítési
és törlési kötelezettségek felfüggesztését.
A GI a kezelt személyes adatok másolatait az Érintett rendelkezésére bocsátja a GDPR 15. cikk (3)
bekezdése alapján.
A képfelvételek megőrzési ideje növelhető, ha az Érintett él adatkezelés korlátozásának jogával a
Rendelet 18. cikk (1) bekezdése alapján. Ebben az esetben a GI az Érintett által megjelölt időpontig
őrzi meg a felvételt. Ez idő alatt a képfelvételt nem semmisíti meg, nem törli. Hatósági megkeresésre
azt

kiadja. Az idő letelte, és ha Hatósági megkeresés a felvételekre vonatkozó megismerésre nem
érkezett, akkor a felvételeket megsemmisíti, törli.
Hatósági eljárás indítása esetén a másolatok 30 napig tárolhatók.

Harmadik országba
adattovábbítás:

vagy

nemzetközi

szervezet

részére

történő

A GI a kezelt adatokat harmadik országba nem továbbítja.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:
A GI a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek
alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.
Az adatok hozzáférése, a képfelvételek megtekintése csak a feljogosított személyek számára
lehetséges, akiknek kötelezettségeik teljesítése érdekében szükséges és a jogsértő cselekmény
megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen.

Jogorvoslat:
Információ, panasz
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a GI adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
Név:

Sipos Győző

Elérhetőség (email):

gi@ujpestgi.hu

Panasz ügyintézés a Hatóságnál
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet
panaszt benyújtani. A Hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu;
http://naih.hu)

Bíróság
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár
el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási
helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

