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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.   

 

 

Adatkezelő megnevezése 

Név: Kertvárosi Katolikus Óvoda 

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 5. 

Adószám: 18478475-02-06 

OM azonosító: 201034 

Telefon / Fax: 06-62-241-868 

Elektronikus elérhetőség: ovikert@invitel.hu 

 

Kezelt adat: képmás-, hangrögzítés elektronikus és mechanikus formában. 

Intézményünk székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok 

védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, 

amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján 

személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 

Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az 

érintett hozzájárulása. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának 

tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó 

harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, 
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tájékoztatást helyeztünk el. 

A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megadtuk. Ez a 

tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott 

megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat 

tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés 

jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert 

alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek 

köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó 

rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. 

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, 

vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A 

hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, 

ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett 

elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés 

ellenére a területre bemegy. 

A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig 

őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- 

és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági 

eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel 

adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől 

számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával 

kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

Nem alkalmazunk elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben 

a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, 

zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az 

ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók 

munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. 

Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen 

munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes 

területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt 

helyiségek) megfigyelhető. 



GDPR Kertvárosi Katolikus Óvoda 

 

3 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a 

törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer 

működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató 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 Igazgató jogosult.   

  

  

  

Hódmezővásárhely, 2018. május 25.  

  

  

 

 

 

                                                                      ______________________________ 

                                                                                      Igazgató                                                                           

 

 

 


