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Különös Adatkezelési Tájékoztató  

biztonsági videokamera rendszer alkalmazásáról az épületbe belépők számára 
 
1 Bevezető 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban: 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját. 

Jelen dokumentumban szereplő adatkezeléseket az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell 
kezelni és értelmezni.  

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 

A Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az 
adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és 
körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek; emiatt az 
egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos. 

2 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nevét, azonosító adatait és elérhetőségét az Általános 
Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezete tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének megnevezését és 
elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezete tartalmazza. 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő egyedüli adatkezelő, közös adatkezelésre nem kerül sor.  

3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszer kamerái a következő célokból 
végeznek képrögzítést:  

a) az Adatkezelő területére belépő és ott tartózkodó személyek élete, testi épsége és személyi 
szabadsága védelmének biztosítása;  

b) az Adatkezelő területén elhelyezett értékek védelmének (vagyonvédelem) biztosítása;  

c) az Adatkezelő területén előforduló jogsértés esetén a jogsértő kiléte megállapíthatósága és 
az Adatkezelő vagy a jogsértéssel érintett egyén jogsértéssel kapcsolatos igénye 
érvényesítésének elősegítése, az ehhez szükséges eljárások megindításának 
megkönnyítése; valamint  

d) az Adatkezelő területén bekövetkező események (különösen baleset) esetén a 
körülmények tisztázásának, illetve az esetleges jogvita rendezésének megkönnyítése és az 
Adatkezelő vagy a jogvitával érintett egyén igénye érvényesítésének elősegítése, az ehhez 
szükséges eljárások megindításának megkönnyítése. 

4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazásának jogalapja: a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. 

https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem


 

2 
 
 

Az Adatkezelő jogos érdekei: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok 
védelme, az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által felügyelt területen tartózkodók vagyonának 
védelme, valamint egy esetleges rendkívüli esemény (pl. baleset) körülményeinek feltárása, hatósági 
intézkedések vagy eljárások támogatása. 

Az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztben rögzítette a digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő 
videorendszerek alkalmazásának szükségességét alátámasztó indokokat.  

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazása a személyes adatok 
különleges kategóriáira nem terjed ki. Nem kerül kamera elhelyezésre  

a) oly módon, hogy az kizárólag egy személyt és az általa végzett tevékenységet, magatartást 
figyeli meg;  

b) olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sérthetné, így különösen 
az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, pihenésre, illetve étkezésre vagy 
orvosi ellátás nyújtására kijelölt helyiségben, valamint az ahhoz tartozó váróban.  

5 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre: a digitális rögzítésű képi megfigyelő- és 
képrögzítő video-rendszerekhez tartozó kamerák látómezejében tartózkodó bármely természetes 
személy. 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:  

a) az érintettek által a kamerák látómezejében végzett tevékenységéről, magatartásáról 
rögzített felvétel,  

b) jogellenes vagy jogvitára okot adó cselekmény észlelése esetén indult eljárásokban — 
amennyiben az eljárásban az Érintett személyazonosságáról vagy egyéb körülményekről az 
eljáró hatóságok vagy más személyek az Adatkezelőt tájékoztatják — az érintett 
személyazonosító adatai és az üggyel kapcsolatos egyéb adatok.  

6 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi harmadik személyek, szervezetek (különösen 
az adatfeldolgozók) számára továbbítja: 

a) azon közhatalmi szervek kivételével, amelyek egyedi vizsgálat keretében jogszabály alapján 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem történik adattovábbítás; 

b) az adatfeldolgozók listáját a Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája c. 
dokumentumban tesszük közzé, amely a https://lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem 
menüpontban érhető el. 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazása során keletkezett 
személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére. 

7 AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazása tekintetében az 
adatok megőrzési ideje: 30. nap. 
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8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazása tekintetében az 
Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást. 

A biztonsági kamerákhoz arcfelismerő, képelemző vagy más, a pontos személyazonosság 
megállapítására alkalmas számítógépes program nincs hozzárendelve. Az Adatkezelő a tárolt felvételek 
vizsgálata céljából sem alkalmaz az előbbiekben említett számítógépes programokat. 

9 AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

Az érintettek jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Általános Adatkezelési Tájékoztató 9. és 10. fejezete 
tartalmazza. 

10 A BIZTONSÁGI KAMERÁK ÁLTAL RÖGZÍTETT FELVÉTELEKHEZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazása során keletkezett 
felvételekhez kizárólag a feladataik ellátása érdekében hozzáférésre jogosult személyek: a 
kamerarendszer adataihoz csak az arra feljogosított személyek (Épületüzemeltetési Osztály vezetője, 
az általa feljogosított személyek ill. a vezérigazgató férhetnek hozzá), valamint az Adatkezelő 
területének biztonságáért felelős személyek. A beosztás, feladatkör megszűnése esetén a 
felvételekhez történő hozzáférési jogosultságot haladéktalanul visszavonják. 

A digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazása során keletkezett 
saját személyes adataihoz hozzáférést (betekintést) kérhet az érintett, amelynek teljesítése során az 
Adatkezelő figyelembe veszi a felvételen szereplő más személyek jogainak és szabadságainak 
védelmét. 

Az adatvédelmi tisztviselő akár az Adatkezelő vezetője vagy munkavállalója jelzésére, akár bírósági 
vagy más hatósági eljárást megalapozó cselekmény gyanúja, akár adatvédelmi ellenőrzés keretében, a 
cél és jogalap dokumentálásával jogosult a rögzített felvételekbe betekinteni, s a szükséges 
intézkedéseket (pl. hatósági eljárás kezdeményezése) megtenni. 

A biztonsági kamerák által rögzített képfelvételekhez kapcsolódó, nem automatizált adatkezelési 
műveletek (visszanézés, adathordozóra kimentés, továbbítás, egyedi törlés) tényéről, indokáról és 
idejéről, valamint az adatkezelési műveletet végző és a felvételeket megismerő személyéről – a 
digitális rögzítésű képi megfigyelő- és képrögzítő videorendszerek alkalmazásáról szóló szabályzat 
előírásainak megfelelően – jegyzőkönyv készül. Az említett adatokat igazolható és hiteles módon 
tartalmazó elektronikus nyilvántartás (napló) is jegyzőkönyvnek minősül. 
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