Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 11. számú melléklete

Tájékoztató a térfigyelő kamerák üzemeltetéséről,
a vonatkozó adatkezelésekről
Az Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Adatkezelő adószáma: 11120133-2-08
Adatkezelő elérhetősége: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Telefon: 06 87 555-260, E-mail: bfnp@bfnp.hu
Az adatkezelés célja: elsősorban az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a
dolgozók, látogatók, vendégek biztonsága és vagyonvédelem.
Az adatkezelés jogszabályi alapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
Megfigyelt objektum: …………………………..
Kamerák száma:……………………………………..
Az objektumnál megfigyelt terület:
Tiltott területek: az Igazgatóság nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi
méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez pl. a mellékhelyiségre, mosdóra, öltözőre.
A felvétel tárolásának helye: ………………………………………
Az adattárolás időtartama: a rögzítéstől számított 3, azaz három nap [jogalap: 2005. évi
CXXXIII. tv. 31. § (2)], vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a
felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy az Igazgatóság azt ne semmisítse meg
[jogalap: Szvtv. 31. § (6)].
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti – ide értve az Igazgatóság jogait és jogos
érdekeit is -, az adatkezelés tartamán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti,
hogy az adatot az Adatkezelő Igazgatóság kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Az az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
a) az Igazgatóság igazgatója, valamint az adott objektumban elhelyezett kamerák hozzáférésére
kijelölt személy
b) az adott látogató-,vagy bemutatóhely üzemeltetője, azaz:
Név:
Székhely:
Elérhetőség:
c) bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, és az
eljárásra illetékes más hatóság.
A megtekintések célja:
a) biztonsági szempontból kritikus személyek, cselekményeik megfigyelése.,
b) rongálások, vagyon elleni cselekmények felderítése,
c) balesetek, valamint a jogszerűtlen cselekmények körülményeinek feltárása.
Az adattárolás határideje:
- a rögzítéstől számított 3, azaz három nap [jogalap: 2005.:CXXXIII. tv. 31. § (2)]
- vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a felvételt jog vagy jogos
érdek igazolásával kérték, hogy az Igazgatóság azt ne semmisítse meg [jogalap: Szvtv. 31. § (6)]
Jogok, jogorvoslat:
Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján
a) kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását,
b) élhet tiltakozási jogával,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá
bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat, a megfigyelőrendszerek felsorolását (a
kamerák elhelyezkedését, látószögét) az Igazgatóság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
tartalmazza. A szabályzat az Igazgatóság www.bfnp.hu honlapján elhelyezésre került.

