
 

                       Kamerás felvétellel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató  

 

 

Jelen tájékoztató az intézményünk tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (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) – való megfelelés céljából.   

 

Értelmező szakasz az info tv. 3.§. alapján 

 

a.) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége 

b.) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, 

DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

c.) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott jogi keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatkezelővel végrehajtatja  

d.) adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése 

e.) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele 

f.) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, 

módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi 

g.) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes adat, valamint a genetikai adatok, a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok és a természetes személyek szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. A 

telepített elektronikus eszközzel rögzített adatok utalhatnak az érintett különleges adataira, 

így a rögzített kép és hangfelvétel különleges adatnak minősül.  

h.) személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ 

 

Adatkezelő megnevezése 

Intézmény neve: Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Székhely: 6990 Makó, Návay Lajos tér 12/A 

Adószám: 18294499-2-06 

OM azonosító: 201964 



Telefon: 06 62 510 905 

Elektronikus elérhetőség: 

igazgato@makoikatolikus.hu 

 

Intézményünk székhelyén, telephelyén az érintettek jogos érdekeinek védelme és Intézmény 

érdekeinek jogos védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, 

vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz. Ez alapján személyes- és különleges adatnak tekinthető 

az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 

Ezen adatkezelés jogalapja az érintett vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása. Az érintett 

hozzájárulása történhet az Intézmény területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással a 

megfigyelésről szóló tájékoztatás megismerését követően. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható 

helyen, jól olvashatóan, az Intézmény területére belépni szándékozók tájékoztatását segítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el. 

A tájékoztatást minden elhelyezett elektronikus megfigyelőeszköz vonatkozásában megadtuk. A 

tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényét, 

a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, 

tárolásának célját, az adatkezelés jogalapját, a felvétel tárolásának helyét, a felvétel tárolásának 

időtartamát, a rendszert üzemeltető nyilvános adatait, a személyes- és különleges adatok 

megismerésére jogosult személyek körét, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére 

vonatkozó tájékoztatást. 

A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. 

Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más 

személyes- és különleges adatot jogszabály szerinti eljárásban kívánják felhasználni. 

Az érintett kérheti rögzített személyes- és különleges adatainak 3 (három) napon túl történő 

kezelését azok rögzítésétől számított három munkanapon belül. 

Nem alkalmazunk elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az 

emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, a mosdókban vagy orvosi 

szobában, ehhez kapcsolódó helyiségekben, továbbá azon közös használatú helyiségekben, ahol a 

munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. Az érintettek Intézmény 

területén történő tartózkodásának bizonyítható hiányában – így különösen munkaidőn kívül vagy a 

munkaszüneti napokon – az Intézmény előbbi területei is megfigyelhetőek. 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 

feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a 

kezelő személyzet, az Intézmény vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi 

vezetője jogosult. 

A felvételek rögzítése és felhasználása során törekszünk az emberi méltóság mindenek felettiségét 

biztosítani, betartjuk és betartatjuk a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

  

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre 

-  Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és 

-  Általános Adatkezelési Tájékoztató megállapítása vonatkoznak. 

  

A tájékoztató megállapítására és módosítására az intézményvezető jogosult.  Az tájékoztató annak 

aláírását követően hatályba lép 



Dátum: 

 

                                                                                                   _______________________ 

                                                                                                                     Igazgató 

 

 

 

                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                             Csik Tamás 

                                                                                                     adatvédelmi tisztviselő:  

                                                                                                     Secret Service Plusz Bt.  

Ellenjegyzem:              

 

Dr Bobay Beatrix ügyvéd                                                                                

 

 

  

 

 

 


