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TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 

(VIDEÓKAMERÁK) ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

 

 
3.sz. melléklet 

1. ADATKEZELŐ: 
 

Szalatnak Község Önkormányzata 
 
Székhely:   7334 Szalatnak, Béke utca 3-5. 
Telefon:  +36 72 231 333 
E-mail:  szalatnak@szalatnak.hu 
Weboldal:  szalatnak.hu 
Adószám:  15333605-1-02 
 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS 

A TÁROLÁS IDŐTARTAMA: 
 

• Az adatkezelés célja: A vagyon védelme, a közegészségügyi kockázatok csökkentése, 
valamint a testi épség érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető 
tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

• A kezelt adatok köre: arcképmás 

• Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke 

• Az adatkezelés időtartama: Öt nap 

• Az adatkezelés módja: elektronikus 
 
Az adatkezelő a település közterületén az emberi élet, testi épség és a vagyonvédelem 
érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé. 
 
A Szalatnak Község Önkormányzata a kamerarendszer telepítésekor mérlegelte annak 
érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy a felvételek készítése nem jár az 
érintettek érdekeire, alapvető jogaira, szabadságaira és az emberi méltóság megsértése 
nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 

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

kezelő személyzet, a polgármester és az adatvédelmi tisztviselő jogosult. 
 

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában öt napig őrizzük meg. A kamerák látószöge csak a 

céljukkal összhangban álló területre irányul, a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére 

korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a személyi és vagyonvédelmi cél 

megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig 

tároltak. Az akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől 

számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak 

kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 
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Az adtkezelő minden kamerával felszerelt helyre tájékoztatót helyezett el. 

 

3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI: 
 
 

3.1. Hozzáférési jog 
 

a) Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait 

érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az 

adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a 

joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. Ha az érintett elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, benyújtástól kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt de 

legfeljebb egy hónapon belül. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 

b) A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) az szalatnak@szalanak.hu vagy 7334 

Szalatnak, Béke utca 3-5. címen gyakorolható. 
 

3.2. A törléshez való jog 
 

a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 

társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat: 
 

• Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; 

• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

• A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 

b) Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy 

tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; 

archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez. 

 

3.3. Adatkezelés korlátozáshoz, zárolásához való jog 
 

a) Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy 

jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, 

illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A 

felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla 

készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, 

betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a 

felvétellel kapcsolatos adatok  módosítását  illetve  tiltakozhat  az adatkezelés ellen. 

 

b) Kamerakép zárolását csak a Társaság ügyvezetője rendelheti el. 
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c) A Társaság a zárolásra jogosultak köréről is nyilvántartást vezet. A nyilvántartás része a zárolási 

joggal rendelkező személy neve és munkaköre, a zárolási jog kiadásának dátuma, a zárolási jog 

visszavonásának dátuma. Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg a 

Társaság. A felvétel zárolásáról a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel. (Szabályzat 11.sz. 

mellékelte). 
 

3.4. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
 

a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan , kizárólag automatizált adatkezelés - ideértve a 

profilalkotást is - amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

b) Ne alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges. 

 

c) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta. 

 

3.5. Eljárási jogszabályok 
 

a) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. 

 

b) A határidő meghosshzabtásáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton 

adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve ha az érintett azt másként 

kéri. 

 

c) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

d) A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő a kért 

intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel vagy 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

e) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékozat az általa végzett valamennyi helyesbítésről , törlésről 

vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez 

lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő 

tájékoztatja őt a címzettekről. 

 

f) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok felvételébe betekintést nyerhet 

 

3.6. Kártérítés és sérelemdíj 
 

a) Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének erdményelént vagyoni vagy nem 

vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult. 
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b) Az adatkezelő mentesül a felelősség alól  ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen 

módon nem terheli felelősség. 

 

3.7. Bírósághoz fordulás joga 
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes 

székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. 

 

3.8. Adatvédelmi Hatósági eljárás 
 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni. 

 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11. 

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603. 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 1 391 1400 
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