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Tiszaújvá rosi l ntézménym(iködle |ő Kö zpont
AdatvédeImitájékoztató elektronikus megfigyelőrendszor alllalmaztisáról

A Tiszaújvárosi lntézményműködtető Központ területén (továbbiakban lntézmény), a sze
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozÓi tevékenység szabályairól szóló 2005. él,i
tÖrvényben (továbbiakban: Szvtv.) meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrenclsze
Üzemeltet. Az elektronikus megfigyelőrendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzíte
tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A rögzített felvétel nenr ]

profilalkotásra.

A jelen tájékoztató célja, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer kapcsán tájékoztatást
kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozóan az érintettek számára.

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

tik@tujvaros.hu

Molnárné Tóth Anita igazgató 49/548-300

Biró Gergely, dpo@itsecure.hu

Az érintett a jelen tájékoztató meghatározottak szerint jogosult kérelmezni az lntéz:mérrytől
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy ktl
korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathrlrdr:lz:ha
jogávalis.
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Tiszaújvárosi l ntézménym(íködlle tő Központ
Adatvédelmi tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alli;rlmaz;ísáró|

Az l ntézmény álta l üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszerek:

- Kazinczy Közösségi Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.

- ,,Villa Scederkyn" rájház,Tiszaújváros, Bocskai lstván út ].8.

- Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Tiszaújváros, Bocskai lstván út 33.

Valamennyi az lntézmény megfigyelőrendszer tekintr_.1ébep az
lntézmény tájékoztatja az éri elmi célból kerülnek az ltttézménv által
alkalmazásra az alábbijogsza en:

- 20Lt. évi CXll. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszalradsilgról
(lnfotv.)

- 2005. évi CXXXlll. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magártrryonpozói
tevékenység sza bá lya iról (Szvmt,)

- az Európai Parlament és a Tanács (EU| 201,61679 rendelete a természetes személyekriek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatrrl< szi!nad
áramlásáról (GDPR)

- zOtZ. évi l, törvény a Munka Törvénykönyve (Mt.).

A fentieknek megfelelően az lntézmény által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendslerek
tárolt felvételeibe kizárólag vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető
azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Általánosságban a fentiekre figyelemmel az lntézmény tájékoztatja az érintetteket, ho5;y a
fenti esetekben az adatkezelés iogalapia az lntézménv iogos érdeke és lgy az érintettek rdrszér]ől a
kapcsolódó adatkezeléshez nincs szükség hozzájárulásra.
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Tiszaújvárosi l ntézménym(íködt:e,tő
Adatvédelmi tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer al

Az elektronikus megfigyelőrendszerek minden esetben közvetlen és rögzített megfigyeléslt te
lehetővé, Az elektronikus megfigyelőrendszerek minden érintett terület esetén o-24 őra
időintervallumban működik,

A munkavállalókat érintő, ugyanakkor kizárólag vagyonvédelmi célokat szolgáló egyes kamerilik
elhelyezkedése és célja, azok látószöge, illetve általuk megfigyelt terület leírása az Eleikt
megfigyelőrendszer szabályzat ].. számú mellékleteiben találhatóak azzal, hogy azok

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az lntézmény,
érdeke. A jogos érdek igazolása érdekében az lntézmény érdekmérlegelési
alapján az adatkezelés arányos és jelenleg nincs másik olyan eszköz, amely
adatkezelés helyettesítésére.

A kezelt személyes adatok típusa: az lntézmény és intézményei területére belépő szemr!
képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített csel

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában rögzítést követő 3 nap

A felvételek felhasználása :

A kamerák aktuális képének megtekintésére (közvetlen megfigyelésre) jogosult: az
betekintési jogosultsággal rendelkező munkavállalói (portás), továbbá az üzr_.me
(adatfeldolgozási) feladatokat ellátó informatikusai.

A kamerák felvételének megtekintésére (rögzített megfigyelés)
jogosultsággal rendelkező munkavállalói (portás), továbbá
feladatokat ellátó informatikusai.

jogosult: az lntézmérry l(rclteki

Az lntézmény által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek közvetlen megfigyelést lehr:tővé
és tárolt felvételeibe egyaránt vagyon sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, bizonyítása
elkÖvető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személy,ek.
érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel illetve más személyes adatának rilgzítése
a rÖgzítést kÖvető 2 napon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a fe
az lntézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megl<eresráséi
lntézmény a bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint
kapcsolódó személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi.

Amennyiben a bírósági vagy a hatósági megkeresésre, az Érintett által
illetve törlés mellőzésének kéréstől számított 3 napon belül, a rögzített

benyújtott rnegsem

kus
az

általlntézmény munkavállalói tájékoztatása érdekében és kizárólag az lntézmény munkavállalói
megismerhető nem nyilvános dokumentumok,

A kamerák elhelyezésére piktogram, a bejáratnál elhelyezett rövid adatvédelmi tájékoztató, va
ezen részletes adatvédelmi tájékoztató is felhívja a figyelmet.

A személyes adatok kezelője: az lntézmény

A személyes adatok feldolgozója: az lntézmény informatikusai

Az adatkezelés célja minden esetben a vagyon védelme érdekében a jogsértések me;3e
észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a központ területére j ,ság

neknélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, a jogosulatlanul belépők tevékeny
dokumentálása.

mint adatkrlzelő
tesztet végzett, ely
alkalmas lenne a

eny
tési

az üzemeltetési (ad;ltfe cl zási)

,inti,

1telt
,Az
más
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Tiszaújvá rosi l ntézménym(íködteltő
Adatvédelmi tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer al

kapcsolódó személyes adatot az lntézmény megsemmisíti, illetve törli kivéve, ha a fentiekben
adatkezelési időtartam még nem járt le,

Adattovábbítás: csak szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén történhet az azokat lefolytató
hatóságok, bíróságok felé azzal, hogy az lntézmény a rögzített felvételekbe történő betekintelrsek{t, az
aztvégző személy nevét, az adatok megismeréséne k okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti e'!s az qgyes
adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet.

Az átadott adatok kÖre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvétqlek.

Az lapja: XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakklan: ,,pe,")26 , § (1) ései pontja ésa2OI2, évi ll, töruény a szabálysértésgkről,
a s és a s nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: ,,"$;zabs. tv.")
75 pontj bekezdése.

A felvételek tárolásának helye és az ezzel kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:

Logikai véde|mi intézkedések: A kamerafelvételekhez és az élő képhez csak az arra jogpsult
felhasználók, kizárólag saját egyedi felhasználónévvel és külön ehhez tartozó jelszóval férhetnek hgzzá.
Törlési jogosultsággal kizárólag az lntézmény informatikusa rendelkezik. Minden bejr:lentllezés
naplózásra kerül, a felvételek visszanézéséről, másolatkészítésérőljegyzőkönyv készül.

Fizika! védelmi intézkedések: A központi helyiségbe csak olyan személyek léphetnek be, akik
adatkezeléssel megbízottak, illetve akiknek betekintésijoguk van, A felvételeket tároló eszkil;:ök fizikai
védelme tartalmazza mindazon eszközöket, amelyekkel biztosítható az eszköz megfelelő védelnte és
zavartalan, folyamatos működése,
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Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon l

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltrrzta
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattaljár a természetes személyek
és szabadságaira nézve, az lntézmény indokolatlan késedelem nélkül, világosan és
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az lntézmény megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok teki
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás al
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek szá
értelmezhetetlen né teszik az adatokat;

az lntézmény az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket te,tt,
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. llyen esetekben az é
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intéz
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

ira

en

és
en
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5.1. A rÁlÉt<ozrATÁsHoz, VALAMlNT A KEzELT szEMÉlvrs ADAToK
HOZZ^FÉRÉSÉH EZ VA LÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy az lntézménytőlvisszajelzést kapjon arra vonatkozóan/ hogy szemrilyes
adatainak kezelése folyamatban van-e/ és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosLllt at.ra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a szemtllyel; adatokat
kÖzölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzet|eket illetve a
nemzetközi szervezete ket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy hil ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az lntézménytől a rá vonatkozó szernéll,els adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személr/tls adatok
kezelése ellen;

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minderr elérhető
információ;

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekbeln az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hoEly az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következrnényelkkel
jár,

Az lntézmény nem továbbít adatot harmadik országba.

Az lntézmény képfelvételekről másolatot csak büntető és szabálysértési hatósági eljiírásbiln eljáró
hatóságok, nyomozó hatóságok, ügyészségek, bíróságok és az érintett részére adhat iit az erre
vonatkozó jogszabályi kereteknek megfelelően. Más részére képfelvételt az lntézet nern ar:l ki, annak
megtekintését harmadik személyeknek nem teszi lehetővé.

Azelőző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányol;a n mások
jogait és szabadságait.

5.2. HELYESBíTÉS JoGA

Az lntézménY az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatol. intlr:lkolatlan
késedelem nélkÜl helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, lrrlgy 1,1érje
a hiányos személyes adatainak - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - lkieplél;zítését.
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5.3. Tö RLÉs H rz (,, E LF E LE D Ésnez" 1 VA Ló J oG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kritésére az
lntézmény indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,"lagy más
módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés a la pját képező hozzájárulását, és azadatke zelrls nek nincs
más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogsz,:r"ű ok az
adatkezelésre Vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcs;olórJtta;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az lntézményre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban cllőírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadsá gához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljálllil;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez"

5.4. Az ADATKEZElÉs xonlÁTozÁsÁHoz VALÓ JoG

Az érintett kérésére az lntézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek vitlamelyike
te ljesü l:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra.lz iclőtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok po n.tosstigát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelvett |,léri azok
felhasználásá nak korlátozását;

- az lntézménYnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a;r érintett
igénYli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; v;r5ly

- az érintett az lntézménY jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az arlilttke;:elés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra rtt,rm kerül,
hogY az lntézménY jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indoketival s;zemben,

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás ||:irlételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítésrilrez ,ragy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet ke;ltlrlni.

Az lntézménY azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkczelést, az
adatkezelés korlátozásá na k fe loldásá ról e lőzetese n tájékoztatja.

5.6. TlLTAKozÁsHoz VALÓ JoG

DokumentumazonosítÓ:T|K Elektronikus Megfigyelő rendszer rész|etes tájékoztató 2022 10lt2 olda|



Tiszaújvá rosi l ntézménymríköcl |ető Központ
AdatvédeImi tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer a I kil lmazásáról

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az lntézmény általi kezelése ellen, amennyiben az lntézmény vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
Profilalkotást is, Ebben az esetben az lntézmény személyes adatokat nem kezelheti toviíbb, li,ivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbs;éget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódna k.

5.8. ELJÁRÁs n rerurt JoGoK GyAKoRlÁsÁvnl KApcsoLATos ÉRlNTETTl
KÉRELEM ESETÉN

Az lntézménY indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétóíl l;zárrrított
1 hónaPon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyi;rk:orlá:;ával
ka pcsolatos érintetti kérelem nyomá n hozott intézkedésekrő l.

Ha az lntézmény nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de ltlgkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az inrtézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamr::ly fcllügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az lntézménY a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja azzal,hogy amertttyibeln az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az
lntézménY figyelembe véve a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kr5rt inrtézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségeket, észszerű összegű díjat számolhat í,el, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az lntézménY minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbíttlsróíl, törlésről
vagY adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kiv,:itre, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, Az érintettet kérrísére az
lntézmény tájékoztatja e címzettekről.

5.9. ÉszREvÉrrLElT, KÉRDÉsEIT, pANAszÁT ícy lrlrznrrl

AZ érintett a tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésé.l, kértlsét,
tiltakozását Írásban vagy e-mailben tudja eljuttatniaz AdatvédelmiTisztviselőhöz vagy |<özvertlenrjlaz
lntézményhez is fordulhat.

5.10. JocoRVosLATI LEHETőSÉGEK

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1i]63 Budapest,
Pf,: 9., telefon: +36 (1) 391-].4OO, email: uevfelszolealat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejr_,lentélssel
vizsgálatot kezdeménYezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban
jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

Az érintett a jogainak megsértése esetén az lntézmény, mint adatkezelő ellen bírósághoz forr,lulhat. A
bíróság az ÜgYben soron kívüljár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak m,_,lr]fe|e|, az
lntézménY kÖteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per-;tz:érintett
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választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvénysztlhl
megindíthatÓ.
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