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Bevezető
A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Budapest
Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, sportlétesítményeket üzemeltető,
önkormányzati közfeladatokat ellátó közhasznú Társaság (a továbbiakban Társaság) az
üzemeltetésében lévő, nemzeti vagyoni körbe tartozó sport ingatlanvagyon, így különösen
a természetben a 1007 Budapest, Margitsziget Margitszigeti Atlétikai Centrum (MAC)
területén biztonsági kamerarendszert telepített és üzemeltet. A kamerarendszer a
hatókörükben tartózkodó magánszemélyekről képi felvételeket készít, illetve rögzít, így ez
a tevékenység a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai
Parlament és Tanács Rendelet (a továbbiakban GDPR), illetve az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint adatkezelésnek, míg a Társaság
adatkezelőnek minősül. A fentiekből következően a Társaság a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően a kamerarendszer üzemeltetése, az ezzel összefüggő
adatkezelés tekintetében az alábbi Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot készíti és
adja ki az érintettek részére:

A kamerarendszer üzemeltetési adatkezelési szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy
−

meghatározza a Társaság által kezelt, a kamerarendszer működtetésével érintett
személyes adatok körét, az ezzel összefüggő adatkezelés céljait és az egyes céloknak
megfelelően rendelje a célokhoz az adatkezelés jogalapját és az egyes adatok
kezelésének időkorlátait. Megbízhatóan alapja legyen a természetes személyek
tájékoztató anyagainak, illetve biztosítsa a természetes személyek jogait a róluk tárolt
személyes adatok tekintetében;

−

biztosítsa a Társaság tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő
információs önrendelkezési jog érvényesülését;

−

a Társaság által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának
megakadályozása érdekében meghatározza az adatok kezelése során irányadó
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat;

−

biztosítsa a GDPR, valamint a tagállami jogi szabályozás, így különösen az
Alkotmányban, Infotv.-ben, továbbá az ágazati jogszabályokban meghatározott
érintetti, adatkezelői, adatfeldolgozói, címzetti jogokat és kötelezettségeket.

Általános szabályok
A Szabályzat személyi hatálya
A Szabályzat rendelkezéseinek személyi hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire,
valamint a Társaságnál foglalkoztatott munkavállalókra, továbbá mindazon természetes
és jogi személyekre, akik a Társaság megbízásából szerződés alapján adatkezelői vagy
adatfeldolgozói feladatokat látnak el.
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A Szabályzat tárgyi hatálya
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által üzemeltetett kamerarendszer elektronikus
adatkezelésére.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki
−

az informatikai biztonsági szabályzatban rendezett kérdésekre,

−

az anonim információkra, nevezetesen olyan információkra, amelyek nem azonosított
vagy azonosítható természetes személyekre vonatkoznak, valamint az olyan
személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében
az érintett nem vagy többé nem azonosítható;

−

az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére.

A Szabályzat területi hatálya
A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
által a Társaság telephelyeként üzemeltetett Margitszigeti Atlétikai Centrum (1007
Budapest, Margitsziget) egész területére.
A Margitszigeti Atlétikai Centrumhoz tartozó Margitszigeti Futókörre telepített
kamerarendszert a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata döntése értelmében
nem a Társaság üzemelteti, így jelen szabályzat hatálya a Futókör kamerarendszerére
nem terjed ki.

A Szabályzat időbeli hatálya
A Szabályzat visszavonásig érvényes.

Értelmező fogalom meghatározások
A Szabályzat által használt fogalmakon az alábbiakat kell érteni (a GDPR alapján):
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
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„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;

A Szabályzat alapelvei:
A Társaság által üzemeltetett kamerarendszer tekintetében a személyes adatok rögzítése
és tárolása olyan módon és formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak, a célokhoz rendelt jogalapoknak megfelelő és
szükséges ideig teszi lehetővé. A tárolt és kezelt adatok szempontjából adatkezelőként
mindent meg kell tenni a személyes adatok védelmében, az adatkezelés során igénybe
vett adatfeldolgozókkal szemben érvényesíteni kell azokat az elveket és elvárásokat,
amelyek tekintetében az adatok sérülésének kockázata minimalizálható.

A kamerarendszer adatkezelésének alapelvei
A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
A Társaság, mint adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetése során nem végez a
személyes adatok tekintetében semmilyen különleges kategóriába tartozó adatkezelést.
Azaz sem faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatot, biometrikus, vagy
egészségügyi adatot, a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatot nem tart nyilván és nem rögzít.
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Elszámoltathatóság
A Társaság, mint adatkezelő a felelős a GDPR 5. Cikk 1 bekezdésében meghatározott
elvek megvalósulásáért. Mint adatkezelőnek képesnek kell lennie a megfelelés
igazolására.
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek
számára átláthatóan végezni biztosítva az érintetti jogok gyakorlásának zökkenőmentes
megvalósulását.
Célhoz kötöttség
A Társaság a személyes adatok gyűjtése tekintetében csak meghatározott egyértelmű és
jogszerű céllal tárol adatokat és nem kezel adatokat a célokkal nem összeegyeztethető
módon.
Adattakarékosság
A tárolt adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából relevánsnak és megfelelőnek kell
lennie, és a szükséges adatokra kell korlátozódnia. Ugyanakkor folyamatosan igazodnia
kell a változó technológiai és jogi szabályozási környezethez. A változásokról az
érintetteket a változás mértékének kockázatának megfelelő módon tájékoztatókon vagy
személyes megkeresés útján kell tájékoztatnia.
Pontosság
A Társaság adatkezelésének az ésszerűség határain belül pontosnak, naprakésznek kell
lennie. A tárolt és kezelt adatok tekintetében az adatmódosítási kérelmeket a jogszabályi
környezetnek megfelelően kell kezelni.
Korlátozott tárolhatóság
A Társaság adattárolásának olyannak kell lennie, amely az érinttettek azonosíthatóságát,
azonosítását, csak az adatok tárolási céljainak és a célok elérésének szükséges ideig teszi
lehetővé. Amennyiben az érintett fél adatkorlátozási jogával a tárolt adatok tekintetében a
kezelést fel kell függeszteni és a tárolás fenn tartásával párhuzamosan a korlátozás végéig
biztosítani kell azok változatlanságát és sértetlenségét.
Integritás, bizalmasság
A Társaság, mint adatkezelő biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságos
tárolását és kezelését ugyanakkor gátolja a jogosulatlan vagy jogellenes kezelést, a
véletlen elvesztést vagy megsemmisítést.

Adatkezelő megnevezése, adatai
Az adatkezelő megnevezése (cégneve): Budapesti Sportszolgáltató Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
Az adatkezelő címe (székhelye): 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Az adatkezelő képviselője: Garamvölgyi Bence ügyvezető
Az adatkezelő elérhetőségei:
telefonszám: +36 1 363 2673
weboldal: www.bsk.sport.hu
e-mail cím: iroda@mujegpalya.hu

Az adatkezelés általános célja
A Társaság, mint tevékenységi körébe tartozóan a Budapest főváros tulajdonát képező
egyes sportcélú ingatlanok üzemeltetését végző nonprofit közhasznú Társaság üzemelteti
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a Margitszigeti Atlétikai Centrumot (a továbbiakban Létesítmény). A Létesítmény
biztonságos üzemeltetése, így különösen a vendégek, sportolók, mint érintettek személyiés vagyonbiztonságának, valamint a gépi berendezések üzembiztonságának magas fokon
történő biztosítása érdekében szükséges a folyamatos megfigyelés azokon a szabadtéri
területeken, továbbá épületrészeken, ahol ezt a korábban felmért kockázati tényezők
indokolják. A megfigyelés a kor technikai vívmányainak megfelelően a legcélszerűbben és
leggazdaságosabban elektronikus képrögzítő rendszer (továbbiakban kamerarendszer)
üzemeltetésével oldható meg. Ebből következően a kamerarendszer üzemeltetésének
célja a személyi- és vagyonbiztonság, továbbá az üzembiztonság biztosítása.

A kamerarendszerek működtetésének helye (az adatkezelés
helye), ideje
Margitszigeti Atlétikai Centrum (1007 Budapest, Margitsziget)
Kamera
száma

Kamera
látószöge

KAM1.

Futópálya

KAM 2.

MAC bejárat

KAM 3.

Iroda bejárat

KAM 4.

Lépcső

KAM 5

Diszpécser helység

KAM 6.

Futófolyosó 1. ajtó

KAM 7.

Lelátó lépcső 1.

KAM 8.

Lelátó lépcső 2.

KAM 9.

Futófolyosó 2. ajtó

KAM 10.

Futófolyosó 3. ajtó

KAM 11.

Lelátó lépcső 3

KAM 12.

Lelátó lépcső 4

KAM 13.

Futófolyosó 4. ajtó

KAM 14.

Kosárlabda pálya

KAM 15.

Parkoló

KAM 16.

Teherkapu

Kamera üzemcélja
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzés, személy- és
vagyonbiztonság e
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság
forgalom ellenőrzése, személyés vagyonbiztonság

Érintettek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek
munkatársak,
vendégek

Az egyes kamerák pontos elhelyezését a Szabályzat 1. számú mellékletét képező
helyszínrajz tartalmazza. A kamerák 0-24 óráig, azaz folyamatos képfelvevő, rögzítő
üzemmódban működnek.
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A rögzített felvételek tárolásának helye, módja
A Margitszigeti Atlétikai Centrum tekintetében a digitálisan rögzített felvételek a iroda
épület önálló zárható helyiségében elhelyezett, RACK szekrényben található DAHUA Pro
video NVR 16 csatornás LAN hálózatos videórögzítő eszközön történik. A videórögzítő
tartalmazó helységhez kulccsal, ilyen módon hozzáféréssel az ügyvezető, a
létesítményvezető, a műszaki igazgató és az IT menedzser rendelkeznek.

A felvételek megtekintésére jogosult személyek, illetve a
felvételek tárolási ideje
A felvételek megtekintésére jogosult személyek
A digitális alapon rögzített felvételeket online üzemmódban kizárólag a Társaság
alkalmazásában álló portaszolgálatos beosztású biztonsági őrök (diszpécserek) tekinthetik
meg
a
diszpécserhelyiségben
elhelyezett
dedikált
PC
monitorokon.
A
diszpécserhelyiségben található monitor olyan módon került elhelyezésre, hogy képét
illetéktelen személyek nem láthatják. A rögzített felvételek megismerésére
(visszanézésére) kizárólag a rögzítő program használatára kijelölt, és arra jogosultsággal
rendelkező személy, illetve az ügyvezető által esetileg kijelölt munkatárs jogosult.
Amennyiben a kamerarendszer által megfigyelt területen rendkívüli esemény történik,
amelyet a kamerarendszer feltehetően rögzített, a létesítmény munkatársai, így különösen
a diszpécserek, illetve a biztonsági szolgálat tagja a vezetőség részére kötelesek
haladéktalanul jelezni. A rögzített felvétel megismerésére a jelzés alapján a döntési
jogkörben eljáró vezető, elsősorban az adatkezelő ügyvezetője, az ő távolléte esetén az
általános helyettese, a létesítményvezető, a gazdasági igazgató vagy a műszaki igazgató,
továbbá a kiemelt rendezvények idején a vezetői ügyeletes jogosultak. A felvétel
megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét külön
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet az adatkezelő iratai között öt (5) év
időtartamra meg kell őrizni. Az ugyanezen adatokat igazolható módon tartalmazó
elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül, amennyiben az adatkezelő belső
döntése alapján technikailag ezt a lehetőséget alkalmazza. A felvétel tartalmának
megismerése alapján a döntésre jogosult személy dönt a szükséges intézkedésekről.
A felvételek tárolási ideje
A digitális alapon rögzített felvételek tárolási ideje a rögzítéstől számított hét (7) munkanap,
ezt követően a rendszer a felvételt a beállítás szerint automatikusan törli.

Adattovábbítás
Adattovábbítás, mint a Társaság működési folyamata
A Társaság, mint a rögzített képfelvételek tekintetében adatkezelő, rendes tevékenysége
keretében a felvételeket harmadik személyek, címzettek részére nem továbbítja,
adatfeldolgozót a felvételek tekintetében nem vesz igénybe.
Adattovábbítás rendkívüli esemény, illetve megkeresés esetén
Amennyiben a kamerarendszer által megfigyelt területen rendkívüli esemény történik,
amelyet a kamerarendszer rögzít, abban az esetben a felvétel továbbítására a döntési
jogkörben eljáró vezető intézkedése alapján kerülhet sor. Rendkívüli eseményen olyan
cselekvés, történés (pl. baleset, bűncselekmény, szabálysértés, károkozás stb.) értendő,
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amely büntetőeljárás, szabálysértési eljárás, fegyelmi, illetve polgári peres eljárás, illetve
a létesítmény házirendje megsértésének alapját képezheti a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerint.
Az adatfeldolgozó döntési jogkörben eljáró személyek: elsősorban az ügyvezető, az ő
távolléte esetén az általános helyettese, a létesítményvezető, a gazdasági igazgató vagy
a műszaki igazgató jogosult és köteles eldönteni, hogy a rögzített felvétel mely része kerül
továbbításra, amennyiben ez a döntés mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az adatfeldolgozó döntési jogkörben eljáró személy köteles a rögzített adatokat
haladéktalanul továbbítani, amennyiben erre vonatkozóan az ágazati jogszabályoknak
megfelelő megkeresést kap nyomozóhatóságtól, szabálysértési hatóságtól, ügyészségtől
vagy bíróságtól. Az adattovábbításra, illetve az adattovábbítás során szükséges
adatbiztonsági előírásokra ezekben az esetekben az ágazati jogszabályok, így különösen
a rendőrségi törvény, a szabálysértési törvény, illetve a büntető eljárási törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zárolás (korlátozás)
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának
rögzítése érinti a képfelvétel rögzítésétől számított hét (7) munkanapon belül jogának vagy
jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg,
illetve ne törölje.
Az adatkezelő a zárolás iránti kérelemre haladéktalanul érdemben válaszol. A válaszban
értesíti a megkeresőt a zárolás tényéről, időtartamáról, valamint a zárolással kapcsolatos
egyéb jogairól. A zárolt képfelvétel törlését a zárolás fenntartása alatt mellőzni kell, illetve
gondoskodni kell annak változatlan tartalmú megőrzéséről.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a
hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a bíróság vagy más, arra
jogosult hatóság részéről történő megkeresésre a zárolástól számított harminc (30) napon
belül anélkül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített
képfelvételt törölni kell.

A képfelvételek készítésének adatkezelő által megjelölt jogalapja
A Társaság a biztonsági kamerarendszerek által rögzített képfelvételeken található
személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk /1/ bekezdés f) pontja szerinti
adatkezelői jogos érdekben jelöli meg.
A jogos érdek a Társaság által üzemeltetett, nagy tömegek kiszolgálását ellátó, nemzeti
vagyoni körbe tartozó, műemléki Margitszigeti Atlétikai Centrum személyi-, vagyon- és
üzembiztonsága, amelyet a Társaság köteles biztosítani.

Érdekmérlegelés
Tekintettel arra a tényre, hogy az adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetésével
összefüggésben, az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapját
a 12) pontban írtak szerint az adatkezelő jogos érdekére alapítja, így a GDPR 6. cikk /1/
bekezdés f) pont második fordulata alapján elvégezte az adatkezelés jogalapjával
kapcsolatosan előírt érdekmérlegelést. Ennek során az adatkezelő megállapította az
adatkezeléshez fűződő jogos érdekét, amellyel mérlegelés keretében szembe állította az
érintettek adatkezeléssel összefüggő személyes adatainak korlátozását, az ebből eredő
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joghátrányt, majd ezek összevetését elvégezve levonta a szükséges következtetéseket az
alábbiak szerint.
Az adatkezelő jogos érdeke
A Társaság, mint önkormányzati tulajdonú sport közszolgáltatást nyújtó közhasznú
Társaság, a Margitszigeti Atlétikai Centrum üzemeltetése során nagy területen, illetve
számszerűen nagy tömegben szolgál ki vendégeket. A vendégek az adatkezelő által
fenntartott területen rendszeresen, esetenként nagy tömegben tartózkodnak, sportolnak,
kikapcsolódnak, szórakoznak. A létesítmény, illetve a létesítmény sportszolgáltatásait
igénybe vevői, valamint sport- és kulturális rendezvények látogatói, illetve a létesítmény
tulajdonosa érdekében a Társaság kötelezettsége, hogy személyi- és vagyonbiztonságot,
rendezett körülményeket, tisztaságot biztosítson.
A Margitszigeti Atlétikai Centrum az alkalmazott műszaki technológia fokozottan veszélyes
ipari üzemnek minősül. A hatóság által elfogadott, a létesítmény hatályos Súlyos
Káresemény Elhárítási Terve (SKET) szigorúan megköveteli a személy- és
vagyonbiztonság megteremtését.
A Margitszigeti Atlétikai Centrum sportszolgáltatásai önmagukban is balesetveszélyes
tevékenységek. A Társaság jogos érdeke a létesítmény területén zajló sport- és kulturális
események kamerával történő megfigyelése a személy- és vagyonbiztonság miatt.
A Margitszigeti Atlétikai Centrum telepített kamerarendszer segítségével, a létesítmény
folyamatos megfigyelésével az esetleges balesetek, szabálysértések, bűncselekmények,
illetve káresemények időben felfedhetőek, meggátolhatóak. A rögzített felvételek
visszajátszásával utólag könnyebb a rendkívüli esetek felderítése, valamint a felelősségre
vonáshoz szükséges bizonyítás. Lényeges szempont továbbá, hogy tapasztalat szerint a
kamerarendszer objektív létezése önmagában visszatartó erő egyes szabályellenes,
illetve törvénysértő magatartások elkövetőivel szemben, amely a látogatók nagyobb
biztonságát szolgálja.
Az érintettek érdeke
A Társaság által üzemeltetett Margitszigeti Atlétikai Centrum a téli időszakban
magánterületnek, a nyári időszakban a tóparti sétány a nyitvatartási idő alatt a közforgalom
számára nyitva álló területnek minősül.
A Margitszigeti Atlétikai Centrum a futókör kivételével érvényes jeggyel vagy bérlettel
rendelkező látogatók, a Társaság munkavállalói és a Társasággal munkaviszony jellegű
egyéb jogviszonyban álló dolgozói, valamint a Társasággal egyéb jogviszonyban
(szerződésben) álló személyek és gazdasági társaságok képviselői léphetnek jogszerűen
a létesítmény területére. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy az év bármely szakában
zártkörű rendezvények, illetve sportesemények miatt a Margitszigeti Atlétikai Centrum
részét vagy egészét elzárja a nagyközönség elől.
A létesítmény területére lépőkről a kamerarendszerek üzemelése során mozgó képfelvétel
készül (hangrögzítés nélkül), amely tény az érintettek Ptk. 2:48. §-ban nevesített képmás
szabad felhasználásához fűződő jogát, mint alapjogot érinti. A felvételek készítésével és
tárolásával az adatkezelő az érintettek ezen jogát kis mértékben korlátozza.
A Margitszigeti Atlétikai Centrumban folyó filmforgatások és fotózások esetében – amely
felvételeken a Margitszigeti Atlétikai Centrum látogatói is feltűnhetnek - a forgatási
engedélyt a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata önállóan adja ki.
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Mérlegelés, súlyozás
Az adatkezelő összevetette a megfigyelést megalapozó jogos érdekét az érintettek
azonosított személyiségi jog korlátozásának mértékével. A mérlegelés során súlyozottan
került figyelembevételre a személy-, vagyon és üzembiztonság, amely, mint követelmény,
nem kizárólag az adatkezelő Társaság érdekoldalán vehető figyelembe, hanem az
egyébként képmáshoz fűződő személyiségi jogában korlátozott érintettek vonatkozásában
is. Az egyes személyiségi jogok között az általános joggyakorlat szerint nem állítható
egyértelmű értéksorrend, azonban jelen esetben megállapítható, hogy a képmáshoz
fűződő jog, mint egyetlen csorbát szenvedő személyiségi jog ellenoldalán igen hangsúlyos
egyéb jogok esnek latba a mérlegelés során. Az adatkezelőnek tehát az érdekmérlegelés
során azt kellett figyelembe vennie, hogy az érintettek egyik alapjogának vizsgált mértékű
korlátozása, ami a képfelvételek készítéséből és tárolásából áll, jelent-e olyan joghátrányt,
amely ezen felvételek készítését objektív értékítélet, továbbá a hatályos uniós rendelkezés
alapján elfogadhatatlannak minősíti. Ezzel kapcsolatban kiemeli az adatkezelő, hogy a
balesetek, illetve erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények elkövetésének
kockázatából következő személybiztonsághoz, illetve a lopások és rongálások
kockázatából adódó vagyonbiztonsághoz fűződő jog együttesen olyan súlyozott érintetti
jogok, amelyek a mérlegelés során egyértelműen az adatkezelés jogszerűsége irányába
mutatnak. A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy a felvételek megőrzési ideje
tekintetében az adatkezelő által megjelölt hét (7) munkanap szükséges és egyben
elégséges időtartam a nevesített biztonsági célok elérése érdekében. Az adatkezelés
során csorbított személyiségi jogok az adatkezelő álláspontja szerint megfelelő
adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések teljesítésével védettnek minősíthetők, így
mindenképpen a jelen Szabályzatban leírt adatkezelés szükségszerűsége és
jogszerűsége állapítható meg.
Összegzés
Az érdekmérlegelés során az adatkezelő a kamerarendszer működtetésével
kapcsolatosan, a konkrétan értékelendő társadalmi, gazdasági viszonyok, illetve a
műszaki és szervezési adottságok figyelembe vételével arra az eredményre jutott, hogy a
képfelvételek készítése és tárolása lényegesen kisebb jogsérelemmel jár az érdekeltek
számára, mint az ennek eredményeként az adatkezelő működése során realizálható
személyi- és vagyonbiztonsági érdek, amelynek pozitív hatásai ráadásul jelentős
mértékben éppen az érdekelteknél jelentkeznek. Mindezek alapján az adatkezelés
jogszerűnek minősül.

Technikai
(adatbiztonsági)
intézkedések

és

szervezeti

(adatvédelmi)

Figyelemmel arra a tényre, hogy az adatkezelő jogszerűnek minősített adatkezelése során
az érintett természetes személyek tekintetében személyiségi jogaikat érintő, azt kis
mértékben korlátozó adatkezelést végez, így köteles megtenni az ezzel kapcsolatos
biztonsági intézkedéseket.
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezeti
intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes
adatok kezelése a GDPR rendelettel összhangban történik.
-

Az adatkezelő az egyes kamerák látószögét úgy állította be, hogy azok a magánszférát
a lehető legkisebb mértékben érintsék. Így mosdó, zuhanyzó dolgozói öltöző belsejére,
közvetlen környezetére a kamerák nem irányulnak.
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-

Az egyes kamerák, illetve a kamerarendszerek beállításuk alapján nem alkalmasak
egy adott személy folyamatos követésére, illetve megfigyelésére.

-

A kamerák irányának beállítása során az adatkezelő figyelemmel volt arra a
követelményre, hogy azok az érintett munkatársakat folyamatos munkavégzés során
a teljesítmény ellenőrzése céljából ne rögzítsék.

-

Az adatkezelő a rögzített felvételek tárolását külön zárható helyiségben oldotta meg
olyan módon, hogy az adathordozót tartalmazó RACK szekrényhez hozzáféréssel
kizárólag a jelen szabályzatban megjelölt személyek rendelkeznek.

-

Az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adathordozókat olyan módon állította
be, hogy a rögzített képfelvételek hét (7) munkanapon belül automatikusan törlésre
kerülnek.

-

Az adatkezelő a kamerával megfigyelt terület fő- és mellékbejáratainál jól látható
módon, több nyelvű tájékoztató táblákat helyezett el, amelyből az érintettek megfelelő
módon tájékoztatást nyernek a kamerarendszer működtetéséről, illetve arról a tényről,
hogy róluk képfelvétel készül.

-

Az adatkezelő az egyes kamerák felállítási helyén kameránként külön figyelemfelhívó
piktogramot helyezett el az érintettek tájékoztatása céljából.

-

A rögzített felvételeket online üzemmódban kizárólag a jelen szabályzatban megjelölt
személyek tekinthetik meg a diszpécserhelyiségben elhelyezett dedikált PC monitoron.
A diszpécserhelyiség zárható, azokba illetéktelen személyek belépése tilos.

-

Az adatkezelő szabályzatban állapította meg a rögzített adatok utólagos
megtekintésének jogosultságát, illetve az adatok továbbításának eljárásrendjét.

-

Az adatkezelő külön írásbeli tájékoztatóban tájékoztatta valamennyi munkavállalóját a
kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelésről, illetve ezzel összefüggő
jogaikról.

-

Az adatkezelő a fent felsorolt biztonsági intézkedéseket folyamatosan felülvizsgálja és
szükség szerint, figyelemmel az esetleges jogszabályi változásokra, valamint a
műszaki, technikai fejlődésre, naprakésszé teszi.

Az érintettek jogai
Az adatkezelő ügyvezetője, valamint az adatkezelő döntéshozatalra jogosult vezetői
biztosítják, hogy az érintettek a Társaság által kezelt adataikkal kapcsolatban élhessenek
az uniós rendeletben és a tagállami szabályozásba meghatározott jogaikkal.
Az érintettek alább felsorolt egyes GDPR szerinti jogainak védelmét a konkrét adatkezelés
– kamerarendszer működtetése során mozgókép felvétel készítése és tárolása – illetve az
adatkezelés megjelölt jogcímének – az adatkezelő jogos érdeke – figyelembevételével kell
jelen szabályzat keretében értelmezni.
Az érintettek jogaikat egyszerűsített kérelem útján érvényesíthetik. Az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri.
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A joggyakorlás formája
Az érintettet azonosítani kell a kérelem teljesítéséhez, ennek keretében olyan adatok
alapján valósulhat meg az azonosítás (pl.: név, születési hely és idő, anyja neve), amelyet
a Társaság kezel az érintettről.
Ha a Társaság bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az
érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben az
érintett hozzáférési jogát és törlés kérésének jogát, az adatkezelés korlátozásához való
jogát, az ezekhez kapcsolódó értesítési jogot a Társaság nem biztosítja, kivéve, ha az
érintett abból a célból, hogy az említettek szerinti jogát gyakorolja az azonosítását lehetővé
tevő kiegészítő információkat nyújt.

Tájékoztatás kérés joga
Az érintett tájékoztatása annak kérelme esetén korlátozások kivételével, kiterjed a kezelt
adatok és a forrásának megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára.
Az alapvető jogaival az érintett ingyenesen élhet, de a felmerülő valós és arányos
költségek tovább terhelhetők az érintettre.
A tájékoztatás kérés teljesíthető az adott adatkezelésre vonatkozó adatkezelési
tájékoztató átadásával, továbbításával is.
Amennyiben az érintett az adatkezelés tekintetében utólag kér tájékoztatást, a tájékoztatás
megadásakor is az érintett rendelkezésére kell bocsátani az alábbi információkat:
−

a Társaság képviselőjének megnevezése és elérhetőségei;

−

a személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
(ideértve különösen a Társaság és harmadik fél jogos érdekeinek kifejtését is);

−

a személyes adatok címzettjei, amennyiben van ilyen, a címzettek kategóriái;

−

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;

−

az érintett azon jogáról történő tájékoztatása, hogy kérelmezheti a Társaságtól a
személyes adatai feletti önrendelkezési jogának érvényesítését.

−

az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására;

Hozzáférés joga (betekintés)
A Társaság ügyvezetője biztosítja, hogy az érintett a Társaság által kezelt adataihoz
hozzáférjen.
A Társaság a kezelt adatokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi, ezt az adatkezelő
helyszínhez és feltételekhez kötheti. A Társaság a ráfordítással arányos költségtérítést
állapíthat meg az Érintett részére.
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Helyesbítés joga
Az érintett tájékoztatást kérhet a Társaságtól a személyes adatainak kezeléséről, és
kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Törlés, felejtés joga
Az érintett kérheti adatainak törlését, felejtését a jogszabályi környezetben meghatározott
feltételek fennállásának kötelező adatkezelés előírásait kivéve. A törlés nem jelentheti
csak a megjelenés korlátozását, valós törlés vagy álnevesítést esetleg felülírást jelenthet.
A törlési, felejtési kérelemnek dokumentáltan eleget kell tenni, ha
−

az adat kezelése jogellenes,

−

az érintett azt kéri, és az adatkezelés jogalapja a kérésre történt törlést
lehetővé teszi,

−

az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja a kérésre történt törlést lehetővé teszi,

−

az adatkezelés céljához kapcsolódó jogalaphoz kapcsolódó határidő lejárt
és az jogalap átminősítése nem történt meg,

−

azt a Bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adatok törlése iránt minden esetben az adatvédelmi tisztviselő a személyes adat
kezelésével kapcsolatban a Társaság ügyvezetője az érintett szervezeti egység adott,
informatikai
rendszerének
megfelelő
jogokkal
rendelkező
felhasználók-való
együttműködésben intézkedik.
A Társaság az informatikai rendszereiből a személyes adatot, amennyiben lehetséges,
visszaállíthatatlanul törli, felülírja, továbbá gondoskodik arról, hogy az informatikai
rendszer archivált változatának felülíródásáig az esetleges vissza töltéskor átvezetésre
kerüljön a személyes adat törlése.

Adatkezelés korlátozásának joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
-

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de mivel a Társaság jogos érdeke alapozza
meg az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az
adatkezelést korlátozni kell.

Az érintett kérheti kezelt adatainak adatkezelési korlátozását. Ebben az esetben az adatok
tárolása továbbra is fennáll. de az adatkezelés nem valósulhat meg.
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A Társaság az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság joga
A Társaság kizárólag a szerződéses jogalapon és a hozzájárulás alapján kezelt adatok
esetében biztosítja az adatok hordozhatóságát tekintettel arra, hogy a kamerarendszer
működtetésével összefüggő adatkezelés jogalapja jogos érdek, így ebben a
vonatkozásban hordozhatóság nem valósulhat meg.

Tiltakozás joga
Az érintett jogainak gyakorlása tekintetében az adatkezelő által Jogos érdekké minősített
jogalappal rendelkező adatkezelés (továbbítás) ellen élhet.
−

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

−

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság köteles az adatkezelést (további
adatfelvételt, adattovábbítást) felfüggeszteni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

−

Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott
döntéssel, illetve, ha a Társaság a fent írt határidőt elmulasztotta, az érintett – a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított egy hónapon belül
– érvényes jogi környezetben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi Hatóság
A Társaság, mint adatkezelő esetleges jogsértése miatt az érintett panasszal élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az alábbi címen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1363 Budapest, Pf. 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés
Jelen szabályzat 2021. január 27. napján lép hatályba.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a GDPR és az Infotv.
rendelkezései az irányadóak.
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Budapest, 2021. január 27.
________________________________________
Garamvölgyi Bence
ügyvezető
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