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PREAMBULUM
A Hamvas Béla Városi Könyvtár [(székhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.; adószáma:
16935248-1-13; képviseletre jogosult személy: Kovács Marianna igazgató) – a továbbiakban: Adatkezelő
vagy HBVK] kiemelten fontosnak tartja látogatói, közalkalmazottjai, munkavállalói, ügyfelei,
szerződéses partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok
védelmére komoly hangsúlyt fektet. Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes
adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak teljes mértékben
megfelelve, tisztességes módon kezeli.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A HBVK, mint adatkezelő a személy- és vagyonbiztonság érdekében elektronikus megfigyelőrendszert
(kamerarendszert) üzemeltet.
A megfigyelő rendszer (épületen belüli és kívüli biztonsági kamerák) kialakításánál, működtetésénél és
jelen szabályzat rendelkezéseinek kidolgozása során figyelembe vett jogszabályok:
-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a
továbbiakban: „GDPR”),
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvényt,
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

Az értelmező rendelkezéseket, adatkezelési alapelveket, az érintettek jogait, valamint az általános
fogalommeghatározásokat a HBVK Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.
I.1. Adatkezelő és az adatfeldolgozó
Adatkezelő
Neve:
Székhely:
Adószám:
Elérhetőségek:
Képviselő/DPO:

Hamvas Béla Városi Könyvtár
2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
16935248-1-13
06-23/355-727; konyvtar@mail.battanet.hu
Kozma Lívia (kozma.livia@korend.hu, 06-20/282-7322)
I.2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a HBVK-nál foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra,
továbbá a megfigyelt területre bármely okból belépő, és onnan távozó személyekre.
Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed a HBVK 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. szám alatt
található épületére.
I.3. A szabályzat célja
Az adatkezelő épületében és magánterületén elhelyezett elektronikus képi megfigyelőrendszer
üzemeltetéséből eredő személyes adatok védelmének biztosítása.
I.4. Az adatkezelés célja
A képfelvételek készítésének és tárolásának célja elsődlegesen a HBVK vagyontárgyainak, működési
rendjének, feladatellátásának a biztosítása. Másodlagosan a látogatók részére nyitva álló helyiségeiben
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tartózkodó személyek (foglalkoztatottak, látogatók, más jelenlévők) életének, testi épségének, személyi
szabadságának, valamint ezen személyek vagyontárgyainak védelme.
A fenti célokat valósítja meg: a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények
megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében
felhasználásra.
A képi megfigyelőrendszer alkalmazása során megismert személyes adatokat az adatkezelő kizárólag
jelen pontban megjelölt célokra, az elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.
I.5. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közfeladatának ellátásához
szükséges.
I.6. Alapvető tájékoztatási kötelezettség
Jelen szabályzat kiadásával egyidejűleg a HBVK-val alkalmazotti jogviszonyban vagy egyéb
munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban álló személyek, akik a megfigyelt területeken
tartózkodhatnak, az elektronikus kamerarendszerrel végzett adatkezelésről a 2. számú melléklet szerint
írásbeli tájékoztatást kapnak, melyet aláírásukkal igazolnak az Mt. 11/A. § (1) bekezdése alapján).
A nyilatkozatok külön nyilvántartásban való vezetését a gazdasági ügyintéző végzi. Ezen nyilatkozatok
a hivatkozott jogviszony megszűnését követő egy év elteltével megsemmisítésre kerülnek.
Az elektronikus kamerarendszer alkalmazásáról az alkalmazotti, vagy egyéb munkavégzés ellátására
irányuló jogviszonyban nem álló, a megfigyelt területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére
jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni. Az
ismertető szöveget a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
Az elektronikus megfigyelőrendszer karbantartásáért a Szamuráj-07 Kft. (2440 Damjanich u. 29.), a
közötte és az adatkezelő között létrejött karbantartási szerződés szerint felelős.
A jelen szabályzat III. 3. pontjában felsorolt területekre belépő személyek a belépéssel elismerik és
tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét, valamint hogy róluk képfelvétel készüljön.
II. A KEZELT ADATOK KÖRE
A kamerák által személyes adatnak is minősülhető képfelvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A
felvételen beazonosítható magánszemélyek jelenhetnek meg, egyben különböző mozgást, magatartást
megvalósítva, amelyből akár közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatók.
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatkezelésben és feldolgozásban részt vevő
személyek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
Az adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszer karbantartására szerződés szerint külső szolgáltatót
vesz igénybe. A karbantartásért felelős szolgáltató szerződés szerint megfelelő garanciákat nyújt a
karbantartás során tudomására jutott személyes adatok kezelésnek a GDPR követelményeinek való
megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására.
III. KAMERÁK RÉSZLETES LEÍRÁSA
A kamera elhelyezése nem sértheti az emberi méltóságot, tehát képfelvétel nem készíthető a munkaidő,
illetve látogatási idő tartama alatt öltöző, wc, munkahelyi pihenőhelyiségében. Adatkezelő olyan
kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli
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meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. A képfelvétel nem használható fel
a foglalkoztatott magánéletének ellenőrzésére.
Az elektronikus megfigyelőrendszer elsődlegesen az élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
valamint az intézményben található pótolhatatlan értéktárgyak őrzése, vagyonvédelem céljából került
telepítésre.
A kamera látószöge kizárólag a céljával összhangban álló területre terjed ki.
Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában/használatában álló
épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmaz,
közterületet nem figyel meg.
III.1. Az alkalmazott kamerák típusa:
Típus:
Felbontás:
Day/Night:

HIKVISION DS-2CE16D0T-VFIR3E
1920 (H) × 1080 (V) 2 MP
IR CUT FILTER
III.2. Az adatrögzítő készülék:

Helye: zárható szerverszoba
Az élő kamerakép megtekintésére szolgáló monitor helye: Az élő kamerakép megtekintésére szolgáló
monitor a feldolgozó szobában, valamint a felnőttkönyvtár tájékoztató pulton kerül elhelyezésre.
III.3. A kamerák pontos elhelyezkedése:

2

Felnőttkönyvtár bejárat
Felnőttkönyvtár

Kamera által
megfigyel terület
Könyvespolcok
Könyvespolcok

3

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

4

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

5

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

6

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

7

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

8

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

Gyerekkönyvtár bejárat

Kamerák helye

Kamera pontos helye
1

2440
Százhalombatta,
Szent István tér
5.

10

Gyerekkönyvtár

Kölcsönzőpult,
könyvespolcok
Könyvespolcok

11

Gyerekkönyvtár

Könyvespolcok

12

Előadóterem

Előadótér

9

Megfigyelés célja

A HBVK
vagyontárgyainak
védelme,
személy- és
vagyonvédelem, az
értéktárgyak
biztonsága,
balesetmegelőzés

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő
személye azonosítható legyen. A képfelvételek visszanézésére szolgáló képernyő/monitor úgy kerül
elhelyezésre, hogy a felvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A
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jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell
szüntetni.
A felvételt rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került
felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. A digitálisan rögzített felvételeket külső
hálózatokon keresztül nem lehet elérni, azok csak a saját szerveren érhetők el.
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és védelmet nyújt különösen, a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az adatkezelő az adatokat szakmailag elvárható intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférés ellen, így különös tekintettel a jogosultsági, belépési és műveleti szintekre,
felhasználói jogokra és jelszavakra. Az informatikai rendszer rendszeresen frissített tűzfallal van védve,
vírusvédelemmel el van látva.
Az adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely
megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz
kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik
ellátása érdekében erre szükségük van.
Az adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai, logikai és
adminisztratív védelmét.
V. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA, A FELVÉTELEK VISSZANÉZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA
V.1. Az adatkezelés ideje
A kamerák működési ideje a hét minden napján napi 24 órában valósul meg, folyamatos élőképet és
képrögzítést végez.
A kamerák által rögzített felvételeket az adatkezelő a rögzítéstől számított 3 napig tárolja, majd azokat
felhasználás hiányában 3 nap elteltével megsemmisíti, illetve törli.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti az adatkezelőtől, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve
ne törölje.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre - attól
számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték - nem kerül sor, a rögzített
képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
V.2. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatkezelő a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
A kamerák által sugárzott élőkép megtekintésére, a kamerák által rögzített felvételek visszanézésére,
valamint a kamerák által készített és tárolt felvételekről mentés készítésére jogosultak listáját a 3. számú
melléklet tartalmazza.
Szükség esetén a felvételek visszanézésére a jogszabályban arra feljogosított személyek, szervek is
jogosultak.
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A felvételek megtekintése során minimum 2 jogosult személy jelenléte szükséges.
A rögzített kép felvétel, illetve személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult
személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét a 4. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben
kell rögzíteni.
A képfelvételek visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása
alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK RENDJE
Az érintett magánszemély az adatkezelőtől kérheti:
-

-

-

-

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről. Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető
formában megadni a tájékoztatást.
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását. Az
adatkezeléssel érintett személy a kamerák által rögzített felvételének 8 napnál korábbi törlését,
illetve korlátozását írásban kérheti a HBVK igazgatójától.
tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az adatkezelő megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő
székhelye szerinti bíróság az illetékes. A per — az érintett választása szerint — az érintett
lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés
a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az érintettek
kérelmeiket a HBVK igazgatójához adathatják le.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A HBVK igazgatója köteles a HBVK valamennyi jelenlegi és jövőbeli közalkalmazottjával és
munkavállalójával ismertetni a jelen szabályzat rendelkezéseit.
Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a HBVK igazgatójának feladatkörébe tartozik.
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Megismerési nyilatkozat
A HBVK elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének szabályzatát megismertem, tudomásul
veszem, hogy az abban foglaltakat köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Dátum

Aláírás
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1. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN MŰKÖDŐ BIZTONSÁGI
KAMERARENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL
Az Adatkezelőnél foglalkoztatott valamennyi alkalmazott vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló
jogviszonyban álló személyek részére

Ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Hamvas Béla Városi Könyvtár (továbbiakban: HBVK) 2440
Százhalombatta, Szent István tér 5. szám alatt található épületében a HBVK vagyontárgyainak védelme,
valamint a személy- és vagyonbiztonság érdekében elektronikus megfigyelőrendszert
(kamerarendszert) üzemeltet.
Az adatkezelő: Hamvas Béla Városi Könyvtár (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.)
Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (kozma.livia@korend.hu)
Az adatgyűjtés ténye Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendelete (Általános
Adatvédelmi Rendelet „GDPR”) és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a kamera látószögével érzékelt
területen elektronikus megfigyelő rendszer működik.
Az érintett magánszemélyek és adatok köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére
alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről
készülő képfelvétel, mozgásból, viselkedésből származó következtetés.
Az adatkezelés célja: A kamerarendszer működésének célja a HBVK látogatók részére nyitva álló
helyiségeiben tartózkodó személyek (foglalkoztatottak, ügyfelek, látogatók, más jelenlévők) életének,
testi épségének, személyi szabadságának, valamint ezen személyek vagyontárgyainak védelme. A HBVK
esetében cél az intézmény vagyonának és működési rendjének védelme. A személy- és vagyonvédelem
érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése,
illetve, hogy szükség esetén ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében
felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő
közfeladatának ellátásához szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A kamera rendszer a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemel.
A rögzített felvételek a szerveren 3 napig kerülnek tárolásra.
A HBVK területén a kamerák elhelyezése a következő:
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Felnőttkönyvtár bejárat
Felnőttkönyvtár

Kamera által
megfigyel terület
Könyvespolcok
Könyvespolcok

3

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

4

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

5

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

6

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

7

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

8

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

Kamerák helye

Kamera pontos helye
1

2440
Százhalombatta,
Szent István tér
5.

Megfigyelés célja
A HBVK
vagyontárgyainak
védelme,
személy- és
vagyonvédelem, az
értéktárgyak
biztonsága,
balesetmegelőzés
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Gyerekkönyvtár

Kamera által
megfigyel terület
Kölcsönzőpult,
könyvespolcok
Könyvespolcok

11

Gyerekkönyvtár

Könyvespolcok

12

Előadóterem

Előadótér

Kamerák helye

Kamera pontos helye
9

Gyerekkönyvtár bejárat

Megfigyelés célja

Adatbiztonság: Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében az Adatkezelő fokozottan
ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő
intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti,
hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles az
adattitok megőrzésére.
Jogorvoslati lehetőségek: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban
biztosított jogaikkal, úgymint
-

-

-

-

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón
felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az
adatkezelő - az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16. cikk)
Törléshez való jog: Az érintett kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17.
cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha:
o az adatkezelés célja megszűnt,
o az érintett a hozzájárulását visszavonja,
o az adatokat jogellenesen kezelték,
o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
o az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
o népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az
adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő
ellenőrzi az adatok pontosságát,
o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
o az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okból tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Jogorvoslati lehetőségek: érintett jogosult panaszt tenni
o az adatkezelőnél: a Hamvas Béla Városi Könyvtár (2440 Százhalombatta, Szent István
tér 5., email: konyvtar@mail.battanet.hu)
o az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél: Korend Rendszerház Kft. / Kozma Lívia
(email: kozma.livia@korend.hu)
o illetékes bírósághoz fordulhat
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o

adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság – NAIH – 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési
cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu)

A fenti tájékoztató tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Százhalombatta, 20…………………….

……………………………………………
aláírás

11

Hamvas Béla Városi Könyvtár - Százhalombatta
Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének szabályzata

2. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN MŰKÖDŐ BIZTONSÁGI
KAMERARENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk Tisztelt látogatóinkat/ügyfeleinket, hogy a Hamvas Béla Városi Könyvtár (továbbiakban:
HBVK) 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. szám alatt található épületében a HBVK
vagyontárgyainak védelme, valamint a személy- és vagyonbiztonság érdekében elektronikus
megfigyelőrendszert (kamerarendszert) üzemeltet.
Ön - a jelen tájékoztatás mellett – a HBVK területén megjelölt területre történő belépéssel tudomásul
veszi és elfogadja a kép/videófelvétellel kapcsolatos adatkezelést.
Az adatkezelő: Hamvas Béla Városi Könyvtár (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.)
Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (kozma.livia@korend.hu)
Az adatgyűjtés ténye Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendelete (Általános
Adatvédelmi Rendelet „GDPR”) és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a kamera látószögével érzékelt
területen elektronikus megfigyelő rendszer működik.
Az érintett magánszemélyek és adatok köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére
alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről
készülő képfelvétel, mozgásból, viselkedésből származó következtetés.
Az adatkezelés célja: A kamerarendszer működésének célja a HBVK látogatók részére nyitva álló
helyiségeiben tartózkodó személyek (foglalkoztatottak, ügyfelek, látogatók, más jelenlévők) életének,
testi épségének, személyi szabadságának, valamint ezen személyek vagyontárgyainak védelme. A HBVK
esetében cél az intézmény vagyonának és működési rendjének védelme. A személy- és vagyonvédelem
érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése,
illetve, hogy szükség esetén ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében
felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő
közfeladatának ellátásához szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A kamera rendszer a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemel.
A rögzített felvételek a szerveren 3 napig kerülnek tárolásra.
A HBVK területén a kamerák elhelyezése a következő:
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Felnőttkönyvtár bejárat
Felnőttkönyvtár

Kamera által
megfigyel terület
Könyvespolcok
Könyvespolcok

3

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

4

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

5

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

6

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

7

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

8

Felnőttkönyvtár

Könyvespolcok

Kamerák helye

Kamera pontos helye
1

2440
Százhalombatta,
Szent István tér
5.

Megfigyelés célja
A HBVK
vagyontárgyainak
védelme,
személy- és
vagyonvédelem, az
értéktárgyak
biztonsága,
balesetmegelőzés
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10

Gyerekkönyvtár

Kamera által
megfigyel terület
Kölcsönzőpult,
könyvespolcok
Könyvespolcok

11

Gyerekkönyvtár

Könyvespolcok

12

Előadóterem

Előadótér

Kamerák helye

Kamera pontos helye
9

Gyerekkönyvtár bejárat

Megfigyelés célja

Adatbiztonság: Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében az Adatkezelő fokozottan
ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő
intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti,
hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles az
adattitok megőrzésére.
Jogorvoslati lehetőségek: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban
biztosított jogaikkal, úgymint
-

-

-

-

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón
felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az
adatkezelő - az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16. cikk)
Törléshez való jog: Az érintett kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17.
cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha:
o az adatkezelés célja megszűnt,
o az érintett a hozzájárulását visszavonja,
o az adatokat jogellenesen kezelték,
o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
o az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
o népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az
adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő
ellenőrzi az adatok pontosságát,
o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
o az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okból tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Jogorvoslati lehetőségek: érintett jogosult panaszt tenni
o az adatkezelőnél: a Hamvas Béla Városi Könyvtár (2440 Százhalombatta, Szent István
tér 5., email: konyvtar@mail.battanet.hu)
o az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél: Korend Rendszerház Kft. / Kozma Lívia
(email: kozma.livia@korend.hu)
o illetékes bírósághoz fordulhat
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o

adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság – NAIH – 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési
cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu)

Százhalombatta, 20…………………….
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3. számú melléklet
HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK
A kamerák által sugárzott élőkép megtekintésére jogosultak:
Kovács Marianna
Paulusz Katalin
…………………….

igazgató
igazgatóhelyettes
könyvtáros

A kamerák által rögzített felvételek visszanézésére jogosultak:
Kovács Marianna
Paulusz Katalin
…………………….

igazgató
igazgatóhelyettes
könyvtáros

A kamerák által készített és tárolt felvételekkel kapcsolatos műveletek elvégzésére jogosultak (mentés,
törlés, zárolás, továbbítás)
Kovács Marianna
Paulusz Katalin

igazgató
igazgatóhelyettes

Szükség esetén a felvételek visszanézésére, illetve a felvételekkel kapcsolatos műveletek elvégzésére a
jogszabályban arra feljogosított személyek, szervek is jogosultak.
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4. számú melléklet
JEGYZŐKÖNYV A KAMERÁK ÁLTAL RÖGZÍTETT FELVÉTELEK
MEGTEKINTÉSÉRŐL, MENTÉSÉRŐL, ILLETVE ZÁROLÁSÁRÓL

Adatkezelés ideje
Adatkezelést végző személy(ek)
neve
Adatkezelés megnevezése
(megtekintés, mentés, zárolás)
Adatkezelés oka, leírása

Adat továbbítása, kiadása

Megjegyzés, egyéb

Százhalombatta, 20_____________________

________________________________
Aláírás
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