KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS
KAMERÁVAL MEGFIGYELT
TERÜLET!
1. Az adatkezelés jogalapja és célja: Az adatkezelés jogalapja 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 Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének
6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1)
bekezdés a) pontja, figyelemmel a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés a) - b) pontjaira
és a 26.§ (1) bekezdés e) pontjára.
Az adatok kezelésnek célja kizárólag személy -és vagyonvédelem.
2. Az érintettek: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának épületébe belépő
látogatók és munkavégzés céljából ott tartózkodó dolgozók.
3. Az adatkezelés időtartama: A felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével
kerülnek törlésre.
4. Az adatkezelésre jogosult: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és
Szolgáltató Szervezetének igazgatója, Jóvér Zoltán.
5. Jogorvoslat: Az érintettek az adatkezelés időtartama alatt élhetnek az általános adatvédelmi
rendeletben és az Infotv.-ben biztosított jogukkal, továbbá jogsérelem esetén bírósághoz,
valamint panasszal a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez és a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

A SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA ÉPÜLETÉBEN LÉVŐ KAMERÁS MEGFIGYELŐ
RENDSZERRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (a
továbbiakban: Hivatal) elektronikus megfigyelőrendszer működik az alábbi hivatali épületben:
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
1. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja 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 Európai Parlament és a
Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5. § (1) bekezdés a) pontja figyelemmel a személy-és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés
a) - b) pontjaira és a 26.§ (1) bekezdés e) pontjára.
Az adatok kezelésnek célja kizárólag személy -és vagyonvédelem.
A fentieknek megfelelően, az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére ráutaló
magatartás (épületbe történő belépés) alapján, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon
védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a
jogsértések bizonyítása érdekében kerül sor.
2. Az adatkezelésre jogosult
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének (a
továbbiakban: PHESZ) igazgatója, Jóvér Zoltán.
3. Az érintettek
Az adatkezelés érintettjei a Hivatal épületébe belépő látogatók és munkavégzés céljából ott
tartózkodó dolgozók.
A Hivatal épületébe belépő és ott tartózkodó személy a belépéssel tudomásul veszi a kamerás
megfigyelés tényét és egyben hozzájárul ahhoz, hogy róla videófelvétel készüljön.
A kamerás megfigyelő rendszer üzemeléséről a Hivatal épületének főbejáratánál elhelyezett
figyelemfelhívó jelzés ad tájékoztatást, valamint a főbejárat portáján elhelyezett tájékoztató is
ezt a célt szolgálja.

4. A kezelt adatok köre
A kamerák a főépület aulájában, a főépület földszinti folyosóin, a főépület hátsó bejáratánál és
az Adóügyi Osztály folyosóján rögzítenek képfelvételeket.
A Hivatalban lévő kamerás megfigyelő rendszer napi 24 órán át a megfigyelt területre belépők
képmását videofelvétel formájában, mint személyes adatot automatikusan rögzíti, tárolja és a
három munkanap elteltével törli.
A kamerák által közvetített mozgóképet a portaszolgálat folyamatosan figyeli.
5. A kamerák száma és elhelyezkedése
A kamerák szám 9 db, melyek jelen tájékoztató 4. pontjában meghatározott helyeken
találhatóak.
A kamerák látószöge csak azokra a területekre irányul, amely a védelem szempontjából
szükséges.
6. Az adatkezelés időtartama
A felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap elteltével kerülnek törlésre. (A felhasználás
bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)
7. Felvételek megismerése (betekintés)
A PHESZ által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő tárolt felvételeibe kizárólag az
emberi élet, testi épség vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető
azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget, adatbiztonságot érintő egyéb események
feltárása érdekében tekinthet be jelen tájékoztató 2. pontjában megnevezett adatkezelésre
jogosult személy.
A PHESZ a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok
megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvbe rögzíti.
8. Adattovábbítás
Kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő
eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség adattovábbításra.
Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó
felvételek tartozhatnak.
9. Érintett jogai
Azon érintetek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az
elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérhetik a felvételek törlését. Továbbá,
akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől
számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az
adatokat a PHESZ ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

10. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén fordulhat
a) a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Pölcz Marianna; polczm@ph.szolnok.hu;
+(36-56)-503-435),
b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (NAIH, 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgálat@naih.hu) és
c) bírósághoz.
Jelen Tájékoztató szövege, valamint a Hivatal Általános Adatkezelési Tájékoztatója
megtalálható a Hivatal honlapján is az alábbi elérhetőségen: http://info.szolnok.hu/ .

Szolnok, 2018. május 25.

