ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott
vagyonvédelmi kamerákkal kapcsolatos adatkezeléshez
Jelen Adatkezelési tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) üzemeltetett, vagyonvédelmi célú kamerákkal kapcsolatos
adatkezelésre terjed ki. A vagyonvédelmi kamerák elhelyezkedését és az általuk megfigyelt területet az 1.
melléklet tartalmazza.

I.

Adatkezelő megnevezése:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér
1., honlap címe: www.szekesfehervar.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Hivatal).
Képviseli:
Dr.
Bóka
Viktor
jegyző
(8000
+36 (22) 537-103; jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu)

II.

Székesfehérvár,

Városház

tér

1.;

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

III.

A kezelt személyes adatok köre:

A vagyonvédelmi kamera által közvetített illetve rögzített kamerafelvételeken szereplő személy képmása
és a felvételen látható magatartása.

IV.

Az adatkezelés célja:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatti
ingatlanának (különösen épületének) őrzése, valamint a Polgármesteri Hivatal közönség számára nyitva
álló területein elhelyezett vagyontárgyak (különösen a Polgármesteri Hivatal I. emeletén található, nagy
értékű kiállítási tárgyak) védelme.

V.

Az adatkezelés jogalapja:

A Polgármesteri Hivatal adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges).

VI.

Az adatkezelés időtartama:

A kamerafelvételt az Adatkezelő a rögzítést követő 8 napig tárolja – ezen időtartam elteltével a
felvételt haladéktalanul törli.

VII.

Címzettek:

Az Adatkezelő a kamerafelvételeket nem közli harmadik személyekkel.
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VIII.

Adatfeldolgozók:

Az elektronikus megfigyelőrendszer karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos adatfeldolgozói
feladatokat az Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÖIK) látja el, ennek
keretében biztosítja a kamerahálózat technikai-informatikai működését. A biztonsági kamerák által
rögzített felvételek az ÖIK szervertermében lévő szervereken találhatók, ezért az ÖIK a
kamerafelvételekkel kapcsolatban adatfeldolgozónak minősül.
Az adatfeldolgozó szerverterme beléptető rendszerrel és biztonsági kamerával felszerelt, így a
szerverterembe csak arra jogosult személy léphet be, és a biztonsági kamerák által rögzített adatokat
tartalmazó szerverekhez is csak ezen, belépésre jogosult személyek férhetnek hozzá.

IX.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az alábbi jogok Önt kizárólag abban az esetben illetik meg, amennyiben szerepel a biztonsági kamera
felvételén.
1. Hozzáféréshez való jog
Önnek lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen a Polgármesteri Hivataltól arról, hogy egy
meghatározott időintervallumon belül szerepel-e valamely – Ön által konkrétan meghatározott –
biztonsági kamera felvételén.
Amennyiben szerepel a biztonsági kamera felvételen, akkor a kamera által készített képekbe
betekinthet, továbbá a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja
- az adatkezelés céljáról,
- az érintett személyes adatok kategóriáiról,
- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
- a személyes adatok gyűjtésének módjáról,
- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá
- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.
A hozzáféréshez való jog keretén belül a Hivatal a kamera által készített képek másolatát
díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kizárólag olyan
kameraképeket ad ki az Ön számára, amelyen harmadik személyek felismerhetetlenek.
További másolatokért a Hivatal adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kameraképekbe történő betekintés, illetve a kameraképek
másolata iránti kérelmét a kamerafelvétel rögzítését követő 8 napon belül kell benyújtania.
Ezt követően benyújtott kérelem esetén a kérelmének nem tudunk eleget tenni, tekintettel arra,
hogy a felvételeket 8 nap elteltével automatikusan töröljük.
2. A helyesbítéshez való jog
Önt mint érintettet megilleti a helyesbítéshez való jog – a kamerafelvételek esetén azonban az
arckép és a kamerafelvételen látható magatartás vonatkozásában a helyesbítéshez való jog
technikailag értelmezhetetlen. Helyesbítéshez való jog kamerafelvétel esetén a kamerafelvételen
látható dátum és idő kiegészítése, pontosítása vagy helyesbítése tekintetében gyakorolható.
3. A törléshez való jog
Az Ön kérésére a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait (praktikusan
a kamerafelvételeket), ha
- a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Hivatal
gyűjtötte vagy más módon kezelte, vagy
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-

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy
a Hivatal a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy
a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hivatal ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát)
- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, vagy
- a Hivatalnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön indokaival szemben).
5. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha a Hivatal bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

X.

A joggyakorlás menete:

A hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez és az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlása iránti
kérelmét a felvétel keletkezésének időpontját követő 8 napon belül nyújthatja be az Adatkezelőhöz
a jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címre megküldve.
A kameraképekbe történő betekintés iránti kérelmében meg kell jelölnie, hogy
⬧ mikor (mely napon és órakor) készült kameraképbe kíván betekinteni,
⬧ mely kamerák által készített képekbe kíván betekinteni és
⬧ mely napon élne a betekintéshez való jogával.
Kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a biztonsági kamera felvételeken Ön szerepel, ugyanis
csak ebben az esetben tekintheti meg a kameraképeket.
A kameraképekbe történő betekintésre Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete hivatali helyiségeiben (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.), ügyfélfogadási
időben kerülhet sor (szerda 8-12 és 13-16 óra között és pénteken 8-12 óra között).
A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a IX. 1-5.
pontban foglalt jogok gyakorlása iránti 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 a Hivatal a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha a Hivatal nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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A Hivatal díjmentesen tájékoztatja Önt, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Hivatal, figyelemmel a
kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy
⬧ a Polgármesteri Hivatal a kérelmét csak az Ön személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását
követően teljesíti,
⬧ a kameraképekbe történő betekintésről jegyzőkönyv készül
⬧ amennyiben a kérelme benyújtását követő egy hónapon belül sem él a felvételekbe történő
betekintés jogával, akkor a felvételeket az Adatkezelő törli.

XI.

Egyéb rendelkezések:

A személyes adatok kezeléséről a Hivatal adatkezelési nyilvántartást vezet.
A biztonsági kamerák által közvetített élőképeket a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. számú
épületében portaszolgálatot ellátó személyek, továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Közterület-felügyelet közterület-felügyelői figyelhetik.

XII.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével
kapcsolatban a Hivatalhoz, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa
Gy. u. 1.) fordulhat.
Ön a Hivatallal, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panasszal élhet.
A Hatóság elérhetősége:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5.,
Telefon: +36 (1) 391-1400,
Fax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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1. melléklet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában elhelyezett
biztonsági kamerák helyszínei és a kamerák által megfigyelt terület
Helyszín

A kamera által megfigyelt terület

Polgármesteri Hivatal
I. emelet 34. előtt

Polgármesteri Hivatal
főbejárat

Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelet
bejárat

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági bejárat 1.
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1. melléklet

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági bejárat 2.

Polgármesteri Hivatal
Díszudvar

Közterület-felügyelet belső ajtó

Közterület-felügyelet
folyosó
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