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A Ceg!édi Termálfürdő Üzemeltető Fe!e!ősségű Társaság
....12018. (......) CTF szabályzata
a kamerás megfigyelő rendszerrőI '

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2O11, évi CX|l,
törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 24. § (3) bekezdésébenfoglaltak alapján valamint az

Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 20161679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletében foglaltakra (a továbbiakban: GDPR)
figyelemmel a Ceglédi Termálfürdő Üzemettető Kortátolt Fetetősségű Társaság ( a
továbbiakban Kft.) kezelt és üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszerrő!, és az
üzemeltetésre vonatkozó adatvédelmi szabályzatról (a továbbiakban Szabályzat)
szabályzatát a következők szerint állapítom meg:
l. A

szabályzat hatálya

1.1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kft által működtetett az elektronikus
megfigyelőrendszer üzemeltetése (a továbbiakban kamerarendszer illetve képfelvevő)
során rögzített személyes adatok jogszerű kezelésétés az érintett személyek védelmét
biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek
összességét.

1.2. A szabályzat hatálya lnfotv. 2. §-ának megfelelően kiterjed a Kft. valamennyi
szervezeti egységéreés vele a foglakozatási jogviszony jellegétől függetlenül foglakoáatási jogviszonyban álló valamennyi (a továbbiakban együttesen: munkatársak)
munkatársára.

A

adatvédelmet informatikai területen a Kft. lnformatikai Biztonsági
szóló
szabályzatában meghatározottakkal összhangban valósítja meg.
Szabályzatáról

1.3.

Kft.

az

1.4. Az adatfeldolgozásra az adatkezelés szabályait kell alkalmazni.
í.5. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed - az adatkezelési módszertől függetlenül - a Kft-nél
folyó valamen nyi ügyi ntézésiés ügykezelési eljárásra, m unkafolya matra.

1.6. A Szabályzat tárgyi hatálya Kft által üzemeltetett területen elhelyezett és a Kft, által
kezelt és üzemeltett kamerarendszer kezelésére és üzemeltetésére.
ll. Értetmező rendelkezések

2.1. Az értelmező rendelkezések tekintetében az
irányadó.

lnfotv. 3. §-a és a GDPR 4. cikke az

2.2. Aszabályzat alkalmazása tekintetében, ahol a szabályzat munkáltatót említ, azon a Kftahol munkavállalót vagy munkatársat említ, azon a (3) bekezdés szerinti- a foglalkozatási
jogviszony jellegétől függetlenül - valamennyi munkatársat, ahol munkaviszonyt, azon a (3)
bekezdés szerinti valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyt kell érteni. Az érintetten
minden olyan természetes személyt kell érteni, aki valamilyen személyes adata alapján
t,

111,1,

azonosított vagy azonosítható az adatkezeló számára. Adatkezelón a Kft, adatfeldolgozón
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szervet, vagy bármely egyéb szervet kell
érteni, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Szervezeti egység alatt a
Kft Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egységeket
kell érteni, a nem önálló szervezeti egységek és munkatársak feladatainak ellátásáérl a
szervezeti egység vezetője a felelős,

2.3.Közvetlenhozzáférésijogosultság; adott adatállomány informatikai alkalmazás igénybe
vételévelkezelt adatainak megismeréséhez adott olyan jogosultság, amély a jogosultnak
lehetőséget biztosít arra, hogy az adatállományban kezelt adatokhoz az általa
m
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2.4.Közvetlen lekérdezés: egy adott adatállományban kezelt adatokba - azadatkezelő által
előzetesen rendelkezésre bocsátott általános lekérdezési jogosultság felhasználásával előre meghatározatlan időpontban és alkalommal, naplózott formában történő betekintés,
illetve az így megismerhetővé vált információk kinyomtatása, vagy más módon történő
rögzítése.

!II.

A Kft. által kezelt kamerák megfigyelésének álta!ános szabályai

3.1. A képfelvevőt a Kft üzemelteti és kezeli. A Kft. adatfeldolgozót nem alkalmaz.

3.2.
vagyo

A
n

kamerás megfigyelés célja a Kft. által üzemeltetett ingatlan területén a

biztonság és a balesetvédelem követelményeinek érvényrej uttatása.

3.3. A személyes adatkezelés jogi alapja: a Kft-nek a vagyonbiztonság fenntartásához és
a baleset megelőzéshez íűződő jogos érdeke. A kamerarendszer által gyűjtött személyes
adatok köre a megfigyelt területre belépők tekintetében arcképmásuk és a rögzítés idején
folytatott tevékenységük.

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő
módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevók elhelyezéséről, az
adatkezelés tényéről,
3.4.

3.5. A képfelvevő által a készítettfelvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b/ elkövetett jogsértésmiatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekébenindított eljárásban
használható fel,
A kamera rendszer üzemeltetésének nem célja a munkavállalók munkájának az MT. 11.§
szerinti megfigyelése és erre a képfelvevő által a készítettfelvétel nem használható fel.

3.6. A Kft. közbiztonsági, illetve bűnmegelőzés, a baleset megelőzéshez célból rögzített
felvételt a rögzítést követő 3 nap elteltével haladéktalanul törli.

3.7. A Kft ügyvezetője a 3,5 pont szerinti eljárást a felvétel rögzítésétől számított két
munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél
vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha ügyvezetö az eljárásra
jogosult szery vagy hatóság az eljárását megindította, a rögzített felvételt a Kft. az eljárásra
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jogosult szerv vagy hatóság részéretörténő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az
adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc

napot.

.

3.8. Amennyiben a Kft, a felvételen szereplö személy jogainak érvényesítésére
eljárást
indított, részéreaz adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani
kell.

3.9. Amennyiben a rogzített felvételt az ügyvezető az eljárásra jogosult szerv, hatóság
megkeresésérevagy a felvételen szereplő személy kérelméretovábbította, a felvételt a
továbbítással egyidejűleg törölni kell.

3.10. A Kft. felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési,
technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes
adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy
tudomására jutásától megóvja. A Kft-nek biztosítani kelltovábbá, hogy a felvételen szereplő
személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt.
3.11. A rögzített felvételt a Kft bizonyítási eszközként - a büntető vagy szabálysértési
eljárásra jogosult szerv megkereséséretovábbíthatla. Az adattovábbítási nyilvántartást a 2.
melléklet szerint kell vezetni és azt akészítéstöl számított 5 évig kell megőrizni.
3.11,1. A megkeresésben meg kelljelölni azeljárás tárgyát, ügyszámát és a rógzített
felvétellel bizonyítandó tényt.
3.11.2.Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére - belföldi
jogsegély keretében - a rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a
megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó
tényt megjelöli.
3.11.3. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor
is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
3,11.4, Akinek jogát vagy jogos érdekéta felvétellel rögzített esemény, cselekmény
vagy intézkedésérinti, kérheti, hogy a felvételt a Kft. annak továbbításáig, de legfeljebb
a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
3.11.5, A rögzített felvételen szereplő személy részéreaz adattovábbításról adott
tájékoztatás költség mentes,
3.11.6. A Kft. eljárása során a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok
személyzetének kiváltságait és mentességeit, továbbá más, törvényben megállapított
mentességeket köteles tisZeletben tartani.
lV. A kamerák által rögzített felvételek figyelése
4.1. A kamerák csak felvételek rögzítenek, folyamatos monitoros megfigyelés nem történik.

A rögzített felvételeket megjelenítő monitort csak a Kft. ügyvezetóje kezelheti. Betekintési
és közvetlen hozzáférésijogosultsággal az ügyvezető rendelkezik.
4.2. A megfigyelő központot zárt szekrényben a Kft. műszaki irodájában úgy kell elhelyezni,
hogy a helyiségbe az oda beosztottakon kívül illetéktelen személy ne juthasson be, és az
adatvédelmielőírások betarthatók legyenek. A zártszekrényhez kulccsal csak az ügyvezető
rendelkezik. A kamerák által rogzített képeket a Kft. folyamatosan rögzíti.

4.3. A kamerák számát, helyét, és a kamerák által megfigyelt területek meghatározását a
szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza, A kamerák által megfigyelt terület határoló
pontjain a Kft. tájékozató táblát helyez el, amely figyelmeztetés tartalmazarra vonatkozóan,
hogy a területen a Kft. kamerás megfigyelést alkalmaz. A tábla tartalmazza az kamerás
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megfigyelésről szóló adatkezelési tájékozatónak
elérésénekurl-jét is.

a Kft által üzemeletetett honlapon

való

A kamera rendszer kezelésérő l - a 4. számú melléklet .r"rint - nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartásban rögzíteni kell:
4.B.1. a kezelő nevét,
4,B.2. a kezelés idő kezdő és befejező időpontját,
4.8.3, a felhasznált adathordozók nyilvántartási számát, valamint
4,8,4. a bekövetkezett eseményekre tekintettel kezdeményezett intézkedést.
4.4.

A karbantartást végző külső személy kamera rendszer karbantar"tását csak az
ügyvezető általfeljogosított személy kíséretébenléphet be és végezheti tevékenységét.
4.8.1. A rendszeren végzett karbantartási munkálatokról jegyzőkönyvet kell vezetni,
melyben rögzítésre kerül a karbantartó személy neve, az elvégzett karbantartási
munka leírása, ideje, és a karbantartást felügyelő személy neve.
4.8,2. A karbantartásijegyzőkönyvetaz 5. számú melléklete szerint kell vezetni.

4.5.

4.6. A kamerák által rögzitett felvételeket 3 napig kell, a szervergépen kell tárolni.

A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában
legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni
kell, ha a rögzítésre
a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség,személyi szabadság védelme,
b) nyilvános rendezvényen terrorcselekmény és közveszély okozás megelőzése,
érdekébenkerült sor.
4,6.1.

4,6,2. Az, akinek jogát vagy jogos érdekéta kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve
más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel,
illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, harminc napon belül
jogának vagy jogos érdekénekigazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne

semmisítse meg, illetve ne törölje, Bíróság, ügyészség,nyomozó hatóság, előkészítő
eljárást folytató szery vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésérea rögzített kép, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy
a hatóságnak ha]adéktalanul meg kell küldeni.

4.6.3. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül,
hogy a megsemmisítés mellőzését kérték,nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint
kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni
kell, kivéve, ha a 4.6,1. pontban foglalt határidő még nem járt le.
4.6.4 A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot
csak a Kft. ügyvezetője illetve által megbízott személy jogosult megismerni, a személy
nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
4.6.5. A zárolás iránti kérelem a kamerák által rögzített felvételekbe való betekintésre vagy
felvételen látható eseményre vonatkozó tájékoztatáskérésre irányulhat.
kérelem
teljesíthetőségéröl annak beérkezésétőlszámított 3 napon belül a Kft. ügyvezetőle dönt,
melyről az érintettet írásban értesíteni köteles. A kérésengedélyezése esetén a betekintést
az érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított '15 napon belül biZosítani kell Kft. ügyvezetője által megbízott személy
jelenlétében. A felvételekbe való betekintés mértéke,terjedelme korlátozott, az érintett
kizárólag azon időpontok közötti felvételeket tekintheti meg, amíg a kamerával megfigyelt
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területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak
amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését,

a felvételeit nézheti meg,

4.6.6. A felvételen szereplö más érintettek személyes adatai veOetmerr ez íűződőjogának
érvényesüléseérdekébenaz érintett az lnfotv. alapján a felvételről másolatot nem kérhet,
illetve nem is kaphat. Az érintett kérelmezheti, hogy az lnfotv. rendelkezései alapján a Kft.
írásban tájékoztassa arról, hogy vele összefüggésben mi látható a felvételen. A Kft.
közérthető formában, hétköznapi szavak használatával nyilatkozni köteles arról, hogy a
kamerás megfigyelés során az érintettel összefüggésben pontosan mit rögzített (a
képfelvételkészítésének
időpontja, az érintett mettől-meddig látható a felvételen, az
érintettnek a felvételen látható cselekvése, történik-e az érintettel összefüggésben, az
érintettre vonatkozóan bármilyen esemény azt követően, hogy az érintett már nem látható
a felvételen). A tájékoztatást írásban a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül meg
kell adni az érintett részére.
4.11. A határidő lejártát követően a felvételeket - amennyiben ez alap,ián eljárás nem indul
- haladéktalanultörölni kell, melyet a rendszer automatikusan elvégez. Az adatok mentését
és törlését rendszer automatikusan naplózza.
rendszerből kimásolt adatok
jegyzőkönyvben
megsemmisítéséről,és a megsemmisítés tényének
való rögzítéséről az
adatkezelő köteles gondoskodni. A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvet az 6. számú
melléklet szerint kell felvenni.
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4.'l2. A kamerák által közvetített képeket rögzítő adathordozőkról nyilvántartást kell vezetni
(adathordozók nyilvántartása). Az adathordozók nyilvántartását a 7. számú melléklet szerint
kell elkészíteni.
adathordozók nyilvántartásában az adathordozók forgalmára
vonatkozóan az adathordozókat kezelö személyeknek
következő adatokat kell
folyamatosan rögzíteni
4.12.1. a felhasznált adathordozó alkalmazásának kezdő és befejező időpontját,
4,12,2, a felhasznált adathordozó tárolási helyét,
4.12,3. az adathordozó azonosító adatait (pl. merevlemez gyári száma, sorszám),
4. 1 2.4, az adatho rdoző esetleges so kszo ros ításá ra vonatkozó adatokat,
4,12,5, a felvétel megsemmisítésére,törlésére vonatkozó adatokat,
4,1 2,6, az ad atho rdozó megsem m is ítésére,törlésére vo natkozó ad atokat.

Az

a

:

Y. Zárő és hatályba léptető rendelkezések
4.13. Ez a szabályzat 2018, december 5. napján lép hatályba.

4.14.Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
4,15 Aszabályzatban foglalt intézkedéseketa szabályzat hatályba lépésétkövető 30 napon
belül kell teljes körűen elvégezni,

4.16. A jelen szabályzat előkészítéseés aktualizálása Titkárság a feladata.
Cegléd, 2018. december 4.
Adószám: 12913400,2-1
Bank: 1 1 784009-206031
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