
Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztatő

Az információs önrendelkezési jogról és az informácíőszabadságról sző|ő 20t1. évi CXil.

törvény (a továbbiakban: Info tv,) 14. § és 16. §, a munka törvénykönywéről szőIő 2012. évi I.

törvény (Mt.) 11. § (2) bekezdése, a szemé|y- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

tevékenység szabályaről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 28. § (2) d) pohtja,

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 69. §-a alapjén az alábbi

tájékoztatást adom:

1. Az adatkezelés célja: Az Szl.tv.31. § (1) bekezdésének megfelelően a Bélapátfalvai

Petőíi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, mint adatkeze|ő avagyonvédelem

biztosítása, bűncselekmények (pl. lopás, rongálás) megelőzése, bizonyítása érdekében

alkalmazza a megfigyelőrendszert, hiszen ennek hasznáIatával jogsértések észlelése, és

az elkövető tettenérése valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése.

2. Az adatkezelés jogalapja; jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

3. A kezelt adatok köre: az érintettről készült fénykép és videófelvétel.

4. Az adatkezelés időtartama: Az Szvtv. 3l. § (2) bekezdése alapjánaógzitettkép-, hang-,

valamint kép- és hangfelvételt felhasznáIás hianyában legfeljebb a rögzitéstől számított

három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

5. A személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő

intézményltag1nténrlény vezetője, íIl. az általa kijelölt munkavállalók ismerhetik meg,

tekinthetik meg és nézhetik vissza a felvételeket.

6. Jogos érdek megnevezése: a köznevelési intézményltagintézmény jogos érdeke a

kamertík működtetése és adatainak rögzítése. A jogsértések bizonyítása más módszerrel

nem érhető eI, ezért ezen technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges,

, ami nem j ár az információs önrendelkezési jo g ar ánytalan korlátozásával.

7. Az érintettek köre: a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola munkavállalói, tanulói, szüleik és egyéb látogatók.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése; A szernélyes adatok

törlését, vagy módosítását az alábbimódon tudja érintett kezdeményezni;

o postai úton a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

3346 Bélapátfaka, Apátság űt2. cimen,

. e-mail űtján a bfiskola@gmail.com e-mail címen.

9. Az elektronikus kamerarendszer üzemeltetője:Bé|apátfalvai Petőíi Sándor Két Tanítási

Nyelvű Általános Iskola 3346 Bélapátíalva,Apátság út 2



l0. A kamerák elhetyerke:dése, az általuk megfiglelt terület, illetve tórgl:

Összesen 7db kamera került kihelyezésre:

o aulában 1 db

o alsó folyosón 2db

o 1. emeleti folyosón 2db

o 2. emeleti folyosón 2db

Valamennyi kamera látószöge kizárőIaga közös helyiségeket figyeli, egylk kamera sem

irányul közvetlenül a munkavállalők, tanulók, szülők és egyeb látogatók

tevékenységének vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák működtetésének céIja a

vagyonvédelem és a balesetvédelem, a kameriik ennek megfelelően kerültek elhelyezésre,

az ezt a célt szolgálő látószög beállításával.

1 1. A kamerákkal ftgzített megfigyelést végez az adatkezelő.

12. A felvételek tárolásának helye, és az azzal kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések: Az
adatkezelő a rögziteít felvételeket a székhelyén, biztonságosan, felhasználónéwel és

j elszóval ellátva a r ö gzitő merevleme zén tfu olj a.

13. Az adatkezelő a felvételeket nem tovéhbitja (kivéve a hatósági megkereséseket).

14. Az érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével törlését,

visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett

módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő

műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen

a) az érintett részere az a törvényben meghatározott esetekben nyújtandó brármely

értesítést és tájékoáatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő,

. világos és közérthetően megfogalmazotltartalommal teljesíti, és

b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló

kérelmet annak benyújtásától sztímított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt

napon belül elbírálja és döntéséről az éríntettet írásban, vagy ha az érintett.a kérelmet

elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az adatkezelő az érintettet megillető jogosultságok érvényesülésével kapcsolatban a

törvényben megltatérozott feladatait - az Info tv. 15. § (3) bekezdésben megllatározott

kivétellel - ingyenesen látja el.



15. Jogorvoslat:

Az adatvédelmi hatósági eljárás:

Az &ntettjogai érvényesítése érdekében:

a) kezdeményezheti a Nernzeti Adtavédelmi és Informáciőszabadság Hatóság (Hatóság)

vizsgáIatát az adatkezelő intézkedése jogszeníségének vizsgálata céljaből, ha az adatkezelő a

jogainak érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irrinyuló kérelmét

elutasída, valamint

b) kérelmezheti a Hatóság adatvédelmi hatósági eljarásénak lefolytatását, ha megítélése

szerint személyes adatainak kezelése soúln az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy

rendelkezése alapjan eljárő adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó,

jogszabályban vagy azEurőpai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

P anaszü gyintézés rendj e konkrét j o gsérelem esetén :

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az éintett a

Hatóságnál tett bejelentését megelőzően mar megkereste az adatkezelőt a bejelentésben

megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatősáltoz e-mail-ben benyújtott

panaszok esetében aválaszadás írásban, postai úton vagy e-mail-ben történik.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősé gei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1 -391 -1400

E-mail : ugyfelszol galat@naih.hu.

A bírósáehoz fordulás joga:

Az éintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgoző tevékenységi körébe tartoző adatkezelési

műveletekkel összefi,iggésben - az adatfeldolgozó ellen bírós áStoz fordulhat, ha megítélése

szerint az adatkezelő, illetve az á|tala megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró

adatfeldolgoző 
,a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabálybart

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Bélapátfalv a, 2020. szepternber hő 25.
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