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1 A dokumentum célja, hatálya 

Jelen Szabályzat célja, hogy Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Adatkezelő 

vagy Intézmény), 

- a kamerarendszerének működtetésével és a hozzá kapcsolódó adatkezelésekkel 

kapcsolatos feladatok/szabályok egyértelmű és pontos meghatározása, 

- bemutassa, hogy a kamerák alkalmazása során a megfelelő tájékoztatás, továbbá a 

szükségesség arányosság elvének figyelembevétele, a tisztességes adatkezelési cél 

megvalósítása hogyan történik, 

- az Intézményt igénybe vevő gyermekek szülei, gondviselői, az Intézményben dolgozók 

és az oda látogatók számára átláthatóvá tegye kamrakezeléssel kapcsolatban követett 

adatkezelési eljárásokat, 

- az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik 

kezeléséről. 

Célja továbbá az Adatkezelő szervezetén belüli egységes adatvédelmi és adatbiztonsági 

szemlélet, valamint olyan eljárások kialakítása és folyamatos működtetése, fenntartása, 

amelyekkel a személyes adatok biztonságos kezelése megvalósítható, a védelmi feladatok 

ellátása biztosítható, az adatvédelmi előírások megsértése megelőzhető, az adatvédelmi 

incidensek körülményei felderíthetők és indokolt esetben felelősségre vonási eljárás 

kezdeményezhető. 

Jelen kamerakezelési szabályzat személyi hatálya felöleli az Intézmény kamerák által 

megfigyelt területein tartózkodó valamennyi személyt. 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a felvételeken szereplő valamennyi személy 

- képmására,  

- fizikai megjelenésére, 

- a felvétel idejére, 

- a felvételen rögzített minden személyes adatoknak minősülő információra, 

- az adatkezelés eredményeképpen létrejött személyes adatra, 

- az Adatkezelőnél a kamerakezeléssel kapcsolatban alkalmazott valamennyi hardver- és 

szoftvereszközre, valamint 

- az alkalmazott adatbiztonsági elvekre. 

 

Az üzemeltetett elektronikus megfigyelési rendszernél hangfelvétel nem kerül rögzítésre. 

Az adatkezelési szabályzat betartása az Intézmény vezetőire, valamennyi köztisztviselőjére, és 

foglalkoztatottjaira nézve kötelező érvényű. 

Jelen Szabályzat az Intézményvezető által meghatározott időponttal lép hatályba, és határozatlan 

időre szól. 

A Szabályzatot a jóváhagyás dátumával fennálló és azt követő dátummal létesített 

közalkalmazotti vagy munkajogi jogviszony esetén a közalkalmazott/munkavállaló köteles 

tudomásul venni, erről a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 46.§ (1) bekezdése 

szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. 

E Szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A 

Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint 

az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 
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2 Adatkezelési Nyilatkozat 

A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak" megfelelő módon kerül sor. 

Személyes adatok kezelését minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges 

körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Bármely meghatározott személyes adat alapján 

azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (a 

továbbiakban: Érintett) a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását kényszertől 

mentesen, önkéntesen adhatja meg. 

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az Érintettel előre közölt, tisztességes célból 

kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok 

esetleges továbbítása esetén is érvényesül. 

Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez nem szükséges. Ezen kívül 

minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az 

informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi. 

Az Adatkezelő elkötelezi magát amellett, hogy a személyes adatokat vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak és a közigazgatásban alkalmazott legjobb gyakorlatnak megfelelően kezeli. 
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3 Az Adatkezelő adatai 

Név: Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 

Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. 

Adószám: 15569444-1-19 

Képviselő: Kovács Mónika 

Elérhetőség: 
06/88/414-504,  

kozos.beno@gmail.com 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Vojcskó János 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem.zirc.ovoda@gmail.com  

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06-70/365-3530 

Az Adatkezelő elektronikus megfigyelési rendszerének felügyeletét az Intézményvezető látja el 

(az általa kijelölt adatvédelmi tisztviselő segítségével). 

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség, az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői 

szintű ismerete alapján kell kijelölni. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét közzéteszi honlapján, valamint 

bejelenti ezen adatokat a NAIH részére. 

Az Adatkezelő biztosítja az adatvédelmi tisztviselő részére a feladat ellátásához szükséges 

forrásokat, valamint biztosítja számára, hogy a feladatai ellátása során utasításokat senkitől ne 

fogadjon el, e feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és szankcióval nem 

sújtható. Az adatvédelmi tisztviselő szervezetileg közvetlenül az Intézményvezetőnek tartozik 

felelősséggel. 

Az adatvédelmi tisztviselő az Intézményvezető közvetlen felügyeletével szervezi, irányítja és 

ellenőrzi az Adatkezelő elektronikus megfigyelési rendszerét.  

mailto:kozos.beno@gmail.com
mailto:adatvedelem.zirc.ovoda@gmail.com
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4 Értelmező rendelkezések 

4.1 Irányadó jogszabályok 

- 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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

(2016. április 27.) /GDPR/ 

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban: Infotv.) 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény:; 

- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban Kjt.) 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet 

- 335/2005. (XII. 29. Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

- A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 

4.2 Fogalmak 

1. adatállomány: (Info. tv. 3. § 21. pont): egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége; 

2. adatfeldolgozás: (Info. tv. 3. § 17. pont): az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől; 

3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, az adatkezelő utasítása alapján személyes adatokat kezel; 

4. adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti 

egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen 

szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). 

5. adatigénylő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával 

kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez. 

6. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, 

továbbítás, törlés), amelyet a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez; 

7. adatkezelő: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Társaság; 

8. adatszolgáltatás: egy személyre, vagy személyek meghatározott körére vonatkozóan a 

nyilvántartott adatokról vagy azok egy részéről harmadik személy részére adathordozón történő 

információ nyújtása (teljesítője a személyügyi feladatot ellátó személy); 

9. adattörlés: a nyilvántartott adatnak az adathordozóról való bármilyen nyom nélküli 

(helyreállíthatatlan) eltávolítása, úgy mintha az adat sosem lett volna; 



Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde  Adatkezelési szabályzat az elektronikus megfigyelési rendszerről 

9 

10. adattovábbítás: ha az adatot az adatkezelő/adatfeldolgozó harmadik személy számára 

hozzáférhetővé teszi; 

11. adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásnak 

megakadályozása 

12. adatvédelmi hatásvizsgálat: ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó 

– típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az 

adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési 

műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. 

13. adatvédelmi incidens: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény. a biztonság olyan 

sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

14. adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki 

minden olyan esetben, amikor: a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó 

szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; b) az adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek 

jellegüknél, hatókörüknél, ill. céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű 

megfigyelését teszik szükségessé; c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a 

személyes adatok különleges kategóriáinak (pl. faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási meggyőződésre, stb.) és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és 

bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban. 

15. adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása, további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása. 

16. anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat 

helyreállítási lehetőségének végleges kizárását; 

17. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából; 

18. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 

kezeléséhez; 

19. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

20. Érintett: az a természetes személy, aki valamilyen (bármilyen fajta) információ alapján 

azonosítottá vagy azonosíthatóvá válik; jelen Szabályzat tekintetében különösen is Érintettnek minősül 

az Intézménnyel óvodai jogviszonyban álló gyermek, a gyermek törvényes képviselője, valamint az 

Intézményben dolgozó közalkalmazottak, ügykezelők, fizikai alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, az 

Intézménnyel megbízási jogviszonyban álló, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

keretében foglalkoztatott személyek. 

21. közérdekből nyilvános adat: (Info tv. 3. § 6. pont): a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó 

minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 

tételét törvény közérdekből elrendeli; 
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22. közérdekű adat: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy 

kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat; 

23. közérdekű adat nyilvánosságra hozatala: közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 

lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat közzététele; 

24. különleges adat: faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, egészségi állapotra 

vonatkozó személyes adat; 

25. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bár- mely 

információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok 

alapján egyedileg beazonosítható; 

26. üzleti titok: (Ptk.2:47): Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert 

vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan 

tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 

megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 

pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével 

kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; 
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5 Az adatkezelés általános szabályai 

5.1 Adatkezelés leírása 

 Az Adatkezelő a területén 6 db kültéren elhelyezett kamerát üzemeltet. A kamerák az udvar azon 

részét rögzítik, ahol a területre belépők nagy valószínűséggel megfordulnak. A kamerák 

kihelyezése előtt gyakran előfordult (feljegyzések vannak az eseményről), hogy a környéken lakó 

fiatalok az Intézmény zárása után a területre jogtalanul beléptek, és a zárt kerítés és a külső térből 

nem belátható területeken randalíroztak, italoztak, szükségleteiket elvégezték, a játszótéri 

eszközöket megrongálták, nem rendeltetésszerűen használták. A kamerák kihelyezése után ezen 

cselekmények megszűntek. 

5.2 Adatkezelési cél 

 Az elektronikus megfigyelőrendszert Adatkezelő (köz)egészségügyi, vagyonvédelmi célból 

használja.  

A meghatározott célokhoz tartozik még a munkavállalók életének, testi épségének védelme is, 

az esetleges veszélyforrások kiszűrése. 

5.3 Az adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez  

Az érdekmérlegelési teszt lefolytatására vonatkozó szabályok: 

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor lesz 

jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az érintettnek a 

személyes adatainak védelméhez való jog, illetve a személyhez fűződő jog védelme.  

Az érdekmérlegelési teszt az alábbi lépésekből áll minden egyes kameránál:  

a) az adott helyen feltétlenül szükséges-e a kamera használata, vagy létezik alternatíva, amellyel 

az adatkezelés elkerülhető,  

b) a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést indokolja, valamint az adatkezelés 

céljának és az ehhez kapcsolódóan az adatkezelési időnek a meghatározása,  

c) az érdekmérlegelési teszt során az alábbi körülményeket valamennyi kamera esetében 

vizsgálni szükséges:  

- az ingatlanon elhelyezett tárgyi eszközök (játszótéri elemek, látványelemek, telepített 

növényzet) védelme,  

- az épületek védelme, 

- az érintett érdekei, azaz a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog (elsődlegesen a 

képmáshoz fűződő jog), 

- az érintett jogainak biztosítása, a jogérvényesítés garanciái;  

- a megtett és az adatkezelés megkezdése előtt megtenni tervezett adatbiztonsági intézkedések; 

- az adatkezelés szűk körű időbeli korlátozottsága. 

d) azon telepített kamerák esetén, melyek azonos célból vannak telepítve, az érdekmérlegelés 

összevontan is elvégezhető. 
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5.4 Adatkezelési jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke /GDPR 6. cikk1.9 bekezdés f.) pont/, amelyről 

Adatkezelő az érintetteket tájékoztatni köteles. 

Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez 

az érintettek (munkavállaló, üzleti partnerek, látogatók, Az Intézményt igénybe vevő gyermekek 

és szülők) jogaival, érdekével, személyes szabadságával. Továbbá megállapításra került, hogy 

Adatkezelő számára ez a leghatékonyabb eszköz az érdekeinek biztosítására. Az érintettek 

személyhez fűződő joga (ezen belül kifejezetten a képmáshoz való joga) ugyan sérül, de ennek 

ellensúlyozására Adatkezelő megfelelő garanciális szabályokat léptet életbe. 

5.5 A kezelt adatok köre 

 

A megfigyelő rendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel 

együtt a felvételen látható cselekvését (mozgóképet) rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer 

hangot nem rögzít. A kamerák folyamatosan üzemelnek. 

 

5.6 Az adatkezelés időtartama 

A rögzített felvételeket Adatkezelő 3 napig tárolja, amelynek meghatározásánál Adatkezelő 

figyelemmel volt az adatkezelésekre vonatkozó alapelvekre, úgy mint adattakarékosság és a 

korlátozott tárolhatóság elvére. A tárolási időt követően a felvétel automatikusan törlésre kerül. 

 

5.7 A kamerák elhelyezése 

A kamerák elhelyezhetők az ingatlan épületein, nem irányulhat azonban közterületre. 

Az elektronikus megfigyelő rendszer kizárólag magánterületet figyelhet meg. 

Az elhelyezett kamerákról listát vezet Adatkezelő az alábbiak szerint:  

- a kamera pontos felszerelési helye, 

- a látószög iránya, 

- a megfigyelés célja és jogalapja.  

A ténylegesen üzemben lévő kamerákról vezetett lista és helyszínrajz a jelen szabályzat 

mellékletét képezi.  
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6 Az adatkezeléshez kapcsolódó garanciális szabályok 

6.1 Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

A kamerák használata során alapvető elv az emberi méltóság tiszteletben tartása, amely alapján 

a kamerák nem üzemelhetnek öltözőben, étkezőben, mosdóban, illetve nem irányulhat a 

munkavállalók célzott megfigyelésére.  

A kamerák elhelyezésénél Adatkezelő a magánszférához való jogot tiszteletben tartja.  

Nem figyelhetik kifejezetten a munkavállalók általi munkavégzést, vagy kizárólag egy 

munkavállalót és az ő tevékenységét, így még közvetve sem célja a munkavállalók munkahelyi 

viselkedésének a befolyásolása.  

Adatkezelő rejtett kamerát nem használhat. 

 

A megfigyelőrendszer működtetésének az előbbiek alapján nem célja a munkavállalók 

ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset kivizsgálásához, 

fegyelmi és bírósági peres eljáráshoz a felvétel felhasználható. 

 

Az Adatkezelő csak kültéren elhelyezett kamerákat alkalmaz. 

 

6.2 Előzetes tájékoztatási kötelezettség 

Az előzetes tájékoztatás során Adatkezelőnek az alábbiakról kell az érintett számára hozzáférhető 

módon, írásban tájékoztatást nyújtani: 

a) az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége, 

b) az adatkezelés jogalapja és célja (kameránként, a látószög feltüntetése mellett) 

c) adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetősége, a végzett tevékenység leírása, 

d) a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai, 

e) az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető formában közölt adatbiztonsági intézkedések, 

f) az adatok megismerésére jogosult személyek köre, 

g) a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani, 

h) a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, 

i) milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő, 

j) az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni, jogaik 

megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe. 

 

Az érintettek tájékoztatása céljából a terület bejáratánál, bejárati ajtóknál Adatkezelő jól látható 

módon figyelemfelhívó táblát helyez el, amely az alábbi tájékoztatást tartalmazza: „Az ingatlan 

területén, illetve az épületekben vagyonbiztonság céljából elektronikus megfigyelő rendszer van 

elhelyezve, amely mozgóképet rögzít. A kamerák helyét piktogram (matrica) jelzi. A felvételt 

Adatkezelő 3 napig tárolja. Az erre vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a helyszínen 

valamint az Adatkezelő honlapján.” 

 

A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a területre belépni kívánó személyek számára a 

megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szem magasságban, jól látható 

helyen, illetve helyeken kell feltüntetni. 

 

A munkavállalók tájékoztatása külön munkáltatói tájékoztató formájában valósul meg, amelynek 

megismerését, elfogadását és tudomásulvételét a munkavállaló a nyilatkozat aláírásával 
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megerősíti. Adatkezelő ezen tájékoztatást új belépő munkavállalók esetében a munkaviszony 

létesítése során köteles eleget tenni. 

 

6.3 Egyéb szabályok 

 

A megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül 

szükséges mértékben kezelhető személyes adat. A biztonsági kamera által felvett kép felbontása 

a kamerás biztonsági rendszer működtetésének céljához igazodik. A kamerát az arányosság 

elvére figyelemmel a cél eléréséhez szükséges legkisebb felbontásra kell beállítani. 
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7 Adatbiztonsági intézkedések 

7.1 A képfelvételek megtekintése és visszanézése 

A térfigyelő kamerarendszer rögzített képének visszanézése, a visszanézésre okot adó esemény 

bekövetkezésekor történik meg. 

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a 

képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 

Ennek érdekében a monitort elzárt, kulccsal vagy biztonsági kóddal nyitható helyiségben kell 

elhelyezni.  

A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt 

készíteni nem lehet. 

 

7.2 A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek 

A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: az Intézményvezető, továbbá az 

Intézményvezető által írásban erre feljogosított további munkavállaló a jogsértések feltárása, a 

rendszer működésének ellenőrzése, valamint az érintett kérelme alapján az érintett jogának 

biztosítása céljából, az érintett a saját személyes adatába történő betekintés céljából.  

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy az Intézményvezető.  

Felvételt megtekinteni kizárólag az Intézményvezetőnek van jogosultsága, vagy kizárólag az 

Intézményvezető jelenlétében lehet. 

A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt kizárólag a hozzáférésre jogosult személyek 

tekinthetik meg. 

 

7.3 A felvételek felhasználása, továbbítása 

A felvételek felhasználásának minősül: 

- a személyes adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében, 

- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez, 

- a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében, 

- fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében 

- az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása 

érdekében. 

 

A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy 

közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve rendőrség 

részére átadni.  

 

A felvétel továbbítására kizárólag az Intézményvezető engedélyével kerülhet sor.  

A felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében 

felhasználható. 
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A tárolt felvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az 

adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a 

képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.  

Adatkezelő a felvételek megtekintéséről, a felvétel megismerésének okáról, idejéről, a 

megismerő személyről jegyzőkönyvet vezet. Adatkezelő ezen jegyzőkönyvet elektronikus úton 

is nyilvántarthatja. 

 

Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges 

hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a 

hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. 

 

A visszanézett felvételeken el kell különíteni a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek 

adatkezelésére indokot, eljárás megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) 

felvételrészeket, a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől. 

 

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a rögzített képfelvétel rögzítésétől számított 

két munkanapon belül az intézményvezető köteles: 

- a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani, 

- a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás 

megindítását kezdeményezni. 

 

7.4 Egyéb adatbiztonsági intézkedések 

 

A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került 

felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. A digitálisan rögzített 

felvételekhez külső hálózatról nem lehet hozzáférni. 

 



Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde  Adatkezelési szabályzat az elektronikus megfigyelési rendszerről 

17 

8 A térfigyelő kamera rendszer 

8.1 A rendszer felépítése 

A térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll:  

- a külterületre kihelyezett 6 db kamerából, 

- az intézményvezető irodájában elhelyezett rögzítő eszközök, adattárolók és monitor, 

- a működtetéshez szükséges programok, 

- a működtetéshez szükséges és a működtetés során keletkezett dokumentumok, nyilvántartások. 

8.2 A területre kihelyezett kamerák 

A területre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak a jelen szabályzatban foglaltak szerint, a 

kamera elhelyezési döntésének megfelelően lehet. A kamerákat tehát a szabályzat által 

meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a szabályzatban szereplő terület megfigyelésére 

legyen alkalmas. A kamerák pontos kihelyezési helyéről az Intézményvezető, a megfigyelni 

szánt terület jól láthatósága figyelembe vételével dönt. 

Kihelyezett kamerák tényleges helye: 

1. az épület bejárata, 

2. udvar: udvar első része, kapubejáró, 

3. belső udvar, gyalogjáró, 

4. belső játszótér I: udvar hátsó része, játékok, 

5. belső játszótér II: az udvar középső része, játékok, 

6. belső játszótér III: az udvar hátsó része, játékok, csúszdák. 

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről 

minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni. 

8.3 A központ helyiség 

A térfigyelő kamera rendszer központ megfigyelő és rögzítő egységei az intézmény székhelyén 

az intézményvezető irodájában található. Az intézményvezető irodája kizárólag az 

intézményvezető használatában van. Amikor az intézményvezető nem tartózkodik az irodájában, 

azt kulcsra zárva hagyja el. 

A kihelyezett kamerák által közvetített képek: 

- a térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése automatikusan (emberi közreműködés 

nélkül) folyamatosan - a nap 24 órájában - történik, 

- a felvételek folyamatos figyelemmel kísérésének lehetősége megvan, de ennek használata 

nem engedélyezett, 

- a képfelvételek a rögzítő egységen három munkanapig tárolhatók. A három napot követően 

vissza nem állítható módon, automatikusan törlésre kerülnek. Ez alól csak azok az esetek 

jelentenek kivételt, amikor a kameraképek jelen Szabályzat szerinti felhasználására, 

korlátozására kerül sor (hatósági-, bírósági megkeresés, érintetti joggyakorlás, saját 

adatkezelői érdekkörben történő korlátozás), 

- az  elektronikus  megfigyelőrendszerrel  rögzített  felvételekbe  csak  a  betekintésre  jogosult 

személyek tekinthetnek be és csak korlátozási joggal rendelkező személyek korlátozhatják 

a felvételek kezelését. 
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9 Érintetti jogok gyakorlása 

Az érintetti jogok gyakorlását a mellékletek között található kérelem-nyomtatvány segíti. 

9.1 Hozzáféréshez való jog 

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. 

9.2 Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 

Az érintett az előbbi pontban részletezett eljárási szabályok alapján kérheti a felvétel zárolását – 

azaz, hogy Adatkezelő a felvételt ne törölje –, jogos érdekére történő hivatkozással 3 napon belül, 

azaz még az automatikus törlésen belül. A kérelem jogszerűsége és esetén az érintett felvételrész 

későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt az Adatkezelő az adatkezelés 

korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól 

elkülönített tárolását biztosítja. 

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását 

és a törlésnek nincs helye.  

A zárolás tényét vagy ennek elutasítását – a megismerés okával, idejével, a megismerő személy 

nevével együtt - Adatkezelő szintén a jegyzőkönyvben köteles feltüntetni.  

Az Érintett a személyazonosságát köteles igazolni, azonban a felvételek kiadása további 

feltételhez (úgy, mint jogának vagy jogos érdekének igazolásához) nem köthető. Az érintett 

személyazonosságának igazolása után Adatkezelő a felvételeket a kérésnek megfelelően zárolja 

vagy kiadja. 

A felvétel felhasználásának céljának meghatározását az Adatkezelő nem kérheti. 

Adatkezelő köteles kiadni a felvételeket abban az esetben, ha azokat bíróság vagy hatóság kéri. 

Adatkezelő azonban nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más 

érintettek személyes adatait is tartalmazza. 

9.3 Betekintéshez való jog 

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla 

készült felvételekbe betekinthessen. 

A kérelemről való döntésig az adott felvétel nem törölhető, így a kérelmet haladéktalanul el kell 

bírálni. A betekintést előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 

belül kell biztosítani. 

Az érintett a felvételről abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintett személy 

jogait az nem érinti hátrányosan. 
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9.4 Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult személyesen, az Adatkezelő képviselőjéhez címzett levélben vagy 

elektronikus levélben az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja az 

Adatkezelő jogos érdeke. 

A kérelemről az Intézményvezető a beérkezésétől számított 25 napon belül dönt. A kérelem 

elutasítását Adatkezelő indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot az Adatkezelő 

zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését 

nem akadályozza. 

9.5 Törléshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje Adatkezelő, ha 

adatkezelése jogellenes. A kérelemről az Intézményvezető 25 napon belül dönt. 

9.6 Érintetti jogok gyakorlására vonatkozó közös szabályok 

A kérelmet az Érintett személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja. A kérelem 

előterjesztését elősegítő nyomtatvány az Intézményvezetőnél érhető el. A kérelemről az 

Intézményvezető dönt. 

Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól, valamint a kérelem elbírálásáról a 

benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető 

formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén, 

elektronikus úton ad tájékoztatást. A kérelmet benyújtó személy személyazonosságát igazolni 

köteles személyazonosító okmányának bemutatásával. A kérelem elutasítását indokolni köteles. 

Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó 

személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét az Adatkezelő a 

személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti. Adatkezelő az Érintettnek 

adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos 

érdeke alapján 5 évig megőrzi. A benyújtott kérelmeket, az erre adott adatkezelői válaszokat a 

jegyzőkönyv részeként, ahhoz csatolva köteles Adatkezelő tárolni, a felvétel kiadásának tényét, 

a kérelmező személyazonosító adatait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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10 Adatátadás, Adatfeldolgozók 

Adatkezelő az Ön személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők 

számára nem adja át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítja, ha Ön ehhez 

előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály 

írja elő kötelezően, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság 

(pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából 

szükséges adatokat Adatkezelő köteles átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, 

mivel ez törvényben meghatározott feladat. Adatkezelő a hatóságoknak – amennyiben a hatóság 

a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad 

ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

***adattovabb*** 

Egyes esetekben, a személyes adatok -az Adatkezelő döntése alapján- adatfeldolgozókhoz 

kerülhetnek. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 

tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

A bevonásra került Adatfeldolgozók: 

Webanalitika, célzott reklám megjelenítés 

Név:  Google LLC 

Cím:  1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 

Tevékenység:  weboldal látogatási adatok elemzése, célzott reklámok 

 megjelenítése. 

Telefon:  N/A 

e-mail:  N/A 

Weboldal:  https://www.google.com/ 

Feldolgozott adatok:  weboldal látogatás adatok, szűrők alapján táblázatokba 

 megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató 

 azonosító süti (cookie). 

  

https://www.google.com/
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Postázás, küldemény fogadás és küldés 

Név:  Magyar Posta Zrt. 

Cím:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Tevékenység:  levélküldés, csomagszállítás 

Telefon:  +36-1-767-8200 

e-mail:  ugyfelszolgalat@posta.hu 

Weboldal:  https://posta.hu/ 

Feldolgozott adatok:  Postai szolgáltatás, csomag és egyéb küldemények kézbesítése 

 teljesítéséhez szükséges személyes adatok (érintett neve, címe). 

Weboldal 

Név:  Kurtus János egyéni vállalkozó 

Cím:  8420 Zirc, Kertész u. 7. 

Tevékenység:  weboldal készítés, karbantartás 

Telefon:  +36 30/299-9090 

e-mail:  kurtus@kurtus.hu  

Weboldal:  https://kurtus.hu/  

 

Köznevelés információs rendszer (KIR) 

Név:  Oktatási Hivatal működteti 

Cím:  1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Telefon:  (36-1) 374-2100, (06-96) 510-000 

e-mail:  adatvedelem@oh.gov.hu  

Weboldal: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek 

 

mailto:ugyfelszolgalat@posta.hu
mailto:ugyfelszolgalat@posta.hu
https://posta.hu/
mailto:kurtus@kurtus.hu
https://kurtus.hu/
mailto:adatvedelem@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde  Adatkezelési szabályzat az elektronikus megfigyelési rendszerről 

22 

11 Automatizált döntéshozatal 

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei és az Érintettek esetében. 
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12 Jogorvoslat 

12.1 Információ, panasz 

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, 

tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat. 

12.2 Panasz ügyintézés a Hatóságnál 

Az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

A Hatóság elérhetősége:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 

Cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon:  +36 (1) 391-1400 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web:  https://www.naih.hu  

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az 

ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

12.3 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság 

rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

 Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem 

foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 

bírósága előtt kell megindítani. 

 Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy 

döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak 

megküldeni. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://www.naih.hu/


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde  Adatkezelési szabályzat az elektronikus megfigyelési rendszerről 

24 

12.4 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

 A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden Érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen 

eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt 

is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi 

jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 
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13 Kártérítési és Sérelemdíj 

 Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. 

 Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, 

akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett az Adatkezelőtől, illetve az általa megbízott 

vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet. 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott 

jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban illetve a GDPR-ben meghatározott, 

kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az Adatkezelő jogszerű 

utasításainak betartásával járt el. 

Az Adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá 

a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott 

előírások megsértésével okozott 

- kárért az Érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint 

- személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az 

érintettnek. 

Nem kell megtéríteni a kárt az Adatkezelőnek és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, 

amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a 

személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 
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14 Az Érintett kérelmének előterjesztése és az Adatkezelő intézkedése 

 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 

nyomán hozott intézkedésekről. 

 Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az Érintettet. 

 Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 

 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 Az Adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és az Érintett jogairól szóló 

tájékoztatást (GDPR 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 

Adatkezelő, figyelemmel a kért információra, a tájékoztatás nyújtására vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt 

terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes 

személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez 

szükséges információk nyújtását kérheti. 
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15 Eljárásrend adatvédelmi incidens esetére 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az azt felismerő személynek haladéktalanul 

jelentenie kell az Intézmény vezetőjének, aki az adatvédelmi incidenst 48 órán belül 

elektronikusan bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé 

az erre a célra kialakított elektronikus felület szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi incidenst 

nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak 

érvényesülésére. 

Az Intézményvezető az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon 

technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi incidens orvoslására, illetve az 

okozott hátrány enyhítésére alkalmasak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az 

érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló 

következményekkel járhat, az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatni 

kell. 
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16 Személyes Adatok Tárolása és az Adatkezelés Biztonsága 

Az Adatkezelő informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén 

találhatóak. 

Az Adatkezelő az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, 

különösen a biztonsági rendszereket úgy választja meg és használja, hogy a kezelt személyes 

adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, 

változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő 

technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – 

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az Érintetthez rendelhetőek. 

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 

intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek 

megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak. 

Az Adatkezelő az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen 

hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult 

felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt 

adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás). 

Tájékoztatjuk az Érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet 

segítségével kerülnek továbbításra. Az Interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek 

biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan 

hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, 

vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése 

érdekében az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést. 
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17 Személyes adatok megsemmisítése 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az adatkezelés szabályi 

alapján a továbbiakban nem kezelheti tovább, köteles a személyes adatokat tartalmazó 

adathordozót megsemmisíteni és a megsemmisítés tényéről megsemmisítési jegyzőkönyvet 

felvenni. 
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18 Egyéb rendelkezések 

Jelen szabályzat 2022. március 9-én lép hatályba. 

Jelen szabályzat rendelkezéseit az Intézményvezető évente köteles felülvizsgálni, jogszabály-

módosítás esetén a szabályzatot annak megfelelően módosítani. 

Jelen szabályzat módosítására az Intézményvezető jogosult. 

 

Zirc, 2022. március 6. 

  ........................................................  

 Kovács Mónika 

 intézményvezető 

 


