3. sz. függelék
a 7/2021.(II.11) számú igazgatói utasításhoz

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN ELHELYEZETT KAMERARENDSZER
MŰKÖDÉSÉRŐL

Tájékoztatom, hogy a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskolaszékhelyén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.
Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes információkat
az alábbiakban foglaljuk össze.
1. Adatkezelő (a kamerarendszert üzemeltető) adatai:
Név: Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
Képviseli: Kröpfl Mihályné igazgató
Postacím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 31.
Telefonszám: +36 29/696-120
E-mail cím: titkarsag@pkastely.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Selmeciné dr. Kató Szilvia Mónika
Telefon: +36-70/9437567
E-mail: selmecine.dr.kato.szilvia@gmail.com
2. Az adatkezelés jogalapja: közfeladat ellátása (gyermekvédelmi szakellátás, köznevelési
feladatok)
3. Adatkezelés célja: A kiépített kamerarendszer az emberi élet, testi épség, illetve személyiségi
jogok védelme, valamint vagyonvédelem – így különösen a gondozottak és látogatók
értékeinek védelme, az Intézmény területén tárolt eszközök, a napi ellátást biztosító
raktárkészlet védelme – céljából kerül alkalmazásra.
4. A kezelt adatok köre
A megfigyelőrendszer által megfigyelt területen tartózkodó, közlekedő személyek képmása és
magatartása.
5. A felvételek tárolásának a helye:
A rögzítőberendezés az Intézmény egy elkülönített, zárt, észrevétlenül nem megközelíthető
helyiségében került elhelyezésre. A rögzítőberendezéshez történő hozzáféréshez csak az
igazgatótól kapott felhatalmazás alapján lehetséges.
5. Adatkezelés időtartama

A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével felhasználás kivételével - megsemmisül, a rendszer a tárolt felvételeket automatikusan törli.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben a felvételek legfeljebb 30 napig őrizhetők, ezt
követően törlésükről kell gondoskodni.
6. A jelen idejű felvételek és a rögzített felvételek megismerésére jogosult személyek köre
A kamerák jelen idejű képét az alábbi személyek jogosultak megtekinteni:
- a szolgálatban lévő portaszolgálatos kizárólag a székhelyi főbejáratra illetve a térfigyelő
kamera rendszer udvari kameráinak jelen idejű képének vonatkozásában,
- az iskolai igazgató helyettes vagy az általa megbízott ügyeletes kizárólag az iskolában
elhelyezett térfigyelő kamerák jelen idejű képének vonatkozásában,
A kamerarendszer által rögzített adatokat az alábbi személyek jogosultak megismerni:
-

-

az igazgató, mint adatkezelő;
az igazgató által egyedi esetekben felhatalmazott személy, így különösen a rendkívüli
események kivizsgálása, valamint az érintettnek a felvételekbe való betekintés
biztosítása esetén, a képfelvételek zárolását végző munkatárs;
az adatvédelmi tisztviselő a felvételen látható eseményről való tájékoztatásra irányuló
kérelem teljesítése során.

7. Adatbiztonsági intézkedések
A rögzítőberendezés és a megfigyelőberendezések zárható helyiségben kerültek elhelyezésre,
melyek csak az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak által hozzáférhető (fizikai védelem). A
különböző kamerarendszerek üzemeltetésére vonatkozó műszaki leírások páncélszekrényben,
zárt borítékban vannak elhelyezve. A rendszer műszaki ellenőrzését az igazgató által
felhatalmazott személy végzi, hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.
A felvételek törlését automatikusan végzi a rendszer, 3 munkanapot-, felhasználás esetén 30
napot követően.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Tájékoztatást kérhet az Önről készült felvételekről, kérheti annak visszanézését (3 napon
belül), másolatát (3 napon belül, a mások személyi jogainak tiszteletben tartása mellett), illetve
törlését, ha más jogos érdek azt nem korlátozza. Kérheti a felvétel zárolását (megőrzését),
amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.
Az érintett kérelmére az intézmény tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól (mi látható
a képfelvételeken), az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
intézmény köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
3 munkanapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni
a tájékoztatást.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az intézmény az érintett zárolás
iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb ide, de legkésőbb 3
munkanapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a zárolás
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A kérés engedélyezése esetén a betekintést az érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de
legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül biztosítani kell az igazgató
által megbízott személy jelenlétében. A felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme
korlátozott, az érintett kizárólag azon időpontok közötti felvételeket tekintheti meg, amíg a
kamerával megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit
nézheti meg, amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését. A felvételen szereplő más
érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogának érvényesülése érdekében az érintett az
a felvételről kitakarás alkalmazásával kaphat másolatot.
10. Jogérvényesítés
Amennyiben az Ön álláspontja szerint az Intézmény megsértett valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi előírást, az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése
érdekében az Intézmény igazgatójához címzett panasszal élhet.
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének vizsgálatára a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., tel: +36-1/ 391- 1400, e-mail cím. ugyfelszolgalat@naih.hu., honlap: www.naih.hu.) eljárását kezdeményezheti.
Ön továbbá az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az Intézmény székhelye,
illetve választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz
fordulhat.

