A
TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Adatkezelési Tájékoztatója

a Telki Község közigazgatási területén telepített térfigyelő
kamerarendszer működésével kapcsolatos adatkezelésről

Telki, 2020. február 24.

Telki Község Önkormányzata Telki Község közigazgatási területén közterületi térfigyelő
kamerarendszert telepített. A közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését és kezelését
a Telki Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő közterület-felügyelet látja el, így
a Telki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) a térfigyelő kamerarendszer által
rögzített fénykép-és videofelvételek kezelésével kapcsolatosan adatkezelőnek minősül, az
érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja.

Neve:
Székhelye:
Adatvédelmi tisztviselő:
Telefon:
E-mail:

I. Az adatkezelő
Telki Polgármesteri Hivatal
2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
dr. Remete Sándor
+36 (26) 920-800
hivatal@telki.hu

Neve:
Székhelye:
Telefon:
E-mail:

Adatfeldolgozó
Hillcomp Bt.
2093 Budajenő, Pacsirta utca 14.
+36 (26) 571-040
studio@budaprox.hu

II. Az adatkezelő elérhetősége
Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:
- ügyfélfogadási időben személyesen:
hétfőn 14.00-18.00;
szerdán 08.00-12.00 és 13.00-16.00;
pénteken 08.00-12.00 óra közötti időben
a 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt
- Elektronikus elérhetőséggel hivatal@telki.hu e-mail címen.
- Telefonos elérhetőség: +36 (26) 920-800
III. Az adatkezelés célja
A kamerarendszer működtetésének célja Telki településen a közbiztonság növelése, a
közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő kamerarendszer által lefedett területen
található vagyon megóvása, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a jogsértések
visszaszorítása, továbbá a lakosság, a településen dolgozók és a településre látogatók
biztonságérzetének növelése. Ezen célok teljesítése érdekében a térfigyelő kamerarendszer a
megfigyelt területen lévő természetes személyekről kép-és videofelvételeket készít, rögzít és
kezel.
Adatkezelő célja, hogy elősegítse Telki Község Önkormányzatának a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt
kötelezettségének – miszerint közreműködik a település közbiztonságának biztosításában –
teljesítését. A térfigyelő kamerarendszer általi folyamatos kép- és videofelvételek rögzítésével
az Adatkezelő valós időben tudja figyelemmel kísérni a Telki településen történő eseményeket,
azokra a szervezeti egységeként működő közterület-felügyelet útján a lehető legrövidebb időn
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belül tud reagálni, szükség esetén azokat rekonstruálja, valamint lehetővé teszi a Rendőrség
számára, hogy a felvételeket utólagosan bűnjelként lefoglalhassa.
Az Adatkezelő a fentiekben foglalt tevékenysége során a kezelt adatokat gazdasági
haszonszerzésre nem használja fel. Adatkezelő adattovábbítást csak szabálysértési-,
közigazgatási-, és büntetőeljárást végző hatósági szervek írásos megkeresése alapján végez. Az
adattovábbítás célja minden esetben a jogellenes magatartások/cselekmények felderítése,
bizonyítása és az elkövetők felelősségre vonása.
Az adatkezelés során hangfelvétel nem készül, hanganyagot az Adatkezelő nem rögzít, nem
kezel, nem tárol.
IV. A kezelt adatok köre
A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen tartózkodó személyek alábbi adatai:
természetes személy képmása;
a természetes személyek fizikai, fiziológiai megjelenése, biometrikus adata – mint
arckép –, esetleges testi fogyatékossága.
A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen tartózkodó vagy áthaladó gépjárművek:
egyedi azonosítója (rendszáma);
esetlegesen gyártmánya, típusa, színe, sérülései.
V. Az adatkezelés jogalapja
Az előzetes hatásvizsgálat eredményeire figyelemmel az adatkezelés jogalapja GDPR rendelet
6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz jogos érdeken alapuló adatkezelés.
VI. Nyilvánosságra hozatal
A kamerarendszer által rögzített adatok felhasználása célhoz kötötten történhet, az adatok
kizárólag:
1. elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, vagy a közlekedés szabályainak megsértése
miatt indult büntető-, illetve szabálysértési eljárásban, körözött személy vagy tárgy
azonosítása, továbbá rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban
történő vizsgálata céljából indult eljárásban;
2. elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban;
3. rendőri intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági
eljárásban;
4. a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használhatóak fel.
VII. Az adatkezelés időtartama
A kamerarendszer rendszer által rögzített felvételt a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (7) bekezdésének b) pontja alapján a rögzítést
követő harminc nap elteltével haladéktalanul törölni kell, figyelemmel a Kftv. 7. § (10)
bekezdésében foglalt kivételre.
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Az érintettek adatainak törlése az adatok számítógépes rendszerben történő törlésével, valamint
az adatokat tartalmazó iratok fizikai megsemmisítésével történik, az adatok ezt követően nem
állíthatóak helyre.
VIII. Az adatok kezelésének módja
Az Adatkezelő a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatosan birtokába kerülő
személyes adatokon automatizált adatkezelést, profilalkotást nem végez.
IX. Az értintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben
IX. 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát. Adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről
az érintettet tájékoztatni kell. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
IX. 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet
tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
c) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdekeiről,
d) a személyes adatok címzettjeiről - akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet
fentieken túlmenően egyéb kiegészítő információkról is tájékoztatnia kell:
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a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is;
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő
célról és minden releváns kiegészítő információról.
IX. 3. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon (pl.:
adatkezelés célja, adatok kategóriái, azon címzetti kör, akivel az adatokat közölték, tárolás
tervezett időpontja, panasz benyújtásának joga, az adatok gyűjtésének forrására stb.)
IX. 4. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő - kiegészítését is.
IX. 5. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a rendeletben
meghatározott külön esetekben.
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IX. 6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
IX. 7. Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR-ban írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az
adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az
adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
IX. 8. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben
az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 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.
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X. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv.
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az önkormányzati adatkezelő szerv
a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az önkormányzati adatkezelő szervet
keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az önkormányzati adatkezelő szerv
kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu).
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül
jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási
helye
(ideiglenes
lakcím)
szerinti
törvényszéknél
(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

megkeresheti

Telki, 2020. február 24.
dr. Lack Mónika
jegyző
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