Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 10. számú melléklete

Tájékoztató a térfigyelő kamerákra vonatkozó adatkezelésekről és
nyilatkozat dolgozók részére
Az Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Adatkezelő adószáma: 11120133-2-08
Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben [a továbbiakban: Szvtv.]
meghatározottak szerint, elsősorban az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
illetve vagyonvédelem céljából az Igazgatóság munkavégzési helyein, a jelentős értéket képviselő
eszközök tárolására szolgáló helyiségekben és az azokhoz vezető folyosókon, továbbá a látogatóés bemutatóhelyeken és egyéb objektumaiban, valamint az azokhoz tartozó magánterületeken
alkalmazza a megfigyelő rendszert. A térfigyelő rendszer működtetése során kiemelendő feladat a
dolgozók, látogatók, vendégek biztonsága és a vagyonvédelem.
A térfigyelő rendszer kamerákat úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a működésük a megfigyelt
területen jelenlévő személyek számára nyilvánvalóan észlelhető legyen. A kamerák észlelhetősége
érdekében az Igazgatóság a megfigyelt területen jól látható módon figyelemfelhívó táblák helyez
el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megfigyelt területre történő belépéssel az adatkezeléshez történő
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
Tájékoztatjuk, hogy az Igazgatóság olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy
dolgozót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a dolgozó
viselkedésének befolyásolása.
Tiltott területek: az Igazgatóság nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi
méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez azon helyiségekre, melyekben folyamatos a
munkavégzés, továbbá a mellékhelyiségre, mosdóra, öltözőre, konyhára, és azon helyiségekre is,
ahol pl. a dolgozó a munkaközi szünetét tölti.
Ugyanakkor az adott objektum teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is pl.
munkaszüneti napon, munkaidőn, nyitvatartási időn kívüli időszakban, amikor senki nem
tartózkodhat jogszerűen a területen.
A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz hozzáfér:
a) az Igazgatóság igazgatója, valamint az adott objektumban elhelyezett kamerák hozzáférésére
kijelölt személy
b) az adott látogató-,vagy bemutatóhely üzemeltetője
c) bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, és az
eljárásra illetékes más hatóság.
A megtekintések célja:
a) biztonsági szempontból kritikus személyek, cselekményeik megfigyelése.,
b) rongálások, vagyon elleni cselekmények felderítése,
c) balesetek, valamint a jogszerűtlen cselekmények körülményeinek feltárása.
Az adattárolás határideje:
- a rögzítéstől számított 3, azaz három nap [jogalap: 2005.:CXXXIII. tv. 31. § (2)]
- vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a felvételt jog vagy jogos
érdek igazolásával kérték, hogy az Igazgatóság azt ne semmisítse meg [jogalap: Szvtv. 31. § (6)]
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti – ide értve az Igazgatóság jogait és jogos
érdekeit is -, az adatkezelés tartamán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti,
hogy az adatot az Adatkezelő Igazgatóság kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Ön, mint érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alapján
a) kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását,
b) élhet tiltakozási jogával,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá
bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat, a megfigyelőrendszerek felsorolását (a
kamerák elhelyezkedését, látószögét) az Igazgatóság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
tartalmazza.

NYILATKOZAT
Alulírott név: ……………………………………………………………, születési helye és ideje: …………………………………
anyja neve: …………………………………, lakcíme:……………………………………………………………………………………….
kijelentem, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatályos Adatvédelmi és
adatbiztonsági Szabályzatát megismertem, a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, adataim
kezeléséhez hozzájárulok.
Csopak, 20……………év …………………………………..hó ……..-n.
……………………………………………………..
A dolgozó aláírása

