KAMERAKEZELÉS
Adatkezelési tájékoztató
Felhívjuk a figyelmét, hogy az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. (1082 Budapest, Baross u.
62., továbbiakban: Adatkezelő) a Vizsgaközpont épületében (1082 Budapest, Baross u. 62.,
továbbiakban: épület) kamerarendszert üzemeltet (továbbiakban: kamerarendszer).
A kezelt adatok köre:
A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb
kapcsolódó személyes adatok. A kamerarendszer részeként a következő kamerák vannak az
épületben üzembe helyezve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ügyfélszolgálat: 1 db kamera és 1 db álkamera
főbejárat: 1 db
földszint rövid folyósó: 1db
szolgálati bejárat: 1db
földszint hosszú folyósó: 1 db
első emelet tanári szobára néző folyósó: 1 db
első emelet 111 iroda bejáratára: 1db
első emelet titkársági bejárat: 1db
első emelet titkársági belső folyósó: 1db
második emelet stúdió szobához (218) vezető folyósó: 2 db (1 a szerverszoba (227)
előtt, a másik a 216 terem előtt)
második emelet 206-os teremhez vezető folyósó: 2 db (1 a 228-as terem előtt, 1 a 205ös terem előtt)
második emelet 205-ös szoba teljes területe: 1 db
alagsor bejárat: 1 db
sokszorosító helyiségekben (3 db)
alagsor, az elektromos helyiségre vezető folyósó: 1 db

Az Adatkezelő valamennyi az ügyfélforgalom számára nyitott területet figyelő kamera esetében
piktogrammal jelzi a megfigyelt területre való belépési ponton, még az adott kamera látószögén
kívül, hogy továbbhaladva a kamera látószögébe kerülnek az érintettek.
Az Adatkezelő az ügyfélforgalomtól elzárt területeit figyelő kamera esetében piktogrammal
jelzi a megfigyelt területre való belépési ponton, még az adott kamera látószögén kívül, hogy
ügyfelek számára a belépés tilos és a területet Adatkezelő kamerával megfigyeli.
Adatkezelő a kamerarendszert külső szolgáltató (MON-DA Kft.) igénybevételével üzemelteti.
A megfigyelt, piktogrammal jelzett területre való belépése esetén a kamera az Ön képmását, és
egyéb kapcsolódó személyes adatát rögzíteni fogja. Az ügyfélforgalom számára nyitott
megfigyelt területeken rögzített megfigyelés történik. A kamerák hangot nem rögzítenek.
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A kamerás megfigyelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Adatkezelő
jogos érdeke.
Hozzájárulás megadása: Adatkezelő figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett
tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is
megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha kamerarendszerrel megfigyelt
helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben Ön a hozzájárulását megadni
nem kívánja, a piktogrammal megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be.
Adatkezelő jogos érdeke: Adatkezelő hozzájárulástól függetlenül is rögzíti a megfigyelt
területre belépő személyeket, amennyiben az adatkezelés céljából ez következik.
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok
védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a
jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a
dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges adatok biztosítása, az
ügyfélforgalom számára nyitott területekre, illetve az ügyfélforgalom elől elzárt területekre
történő jogellenes belépés vagy bent tartózkodás dokumentálása.
A felvételek megtekintésére jogosult személyek adatai:
Név: Antoni Györgyi
Név: Péter Viktor

Beosztás: ügyvezető igazgató
Beosztás: informatikai osztályvezető

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak az adatkezelés célja szempontjából indokolt
esetben, biztonságos módon, jelszóval biztosított hozzáférésen keresztül ismerhető meg a fent
rögzített jogosult személyek által. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről
készített mentést dokumentálni kell.
A kamerarendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának helye:
Adatkezelő székhelye (1082 Budapest, Baross u. 62.)
Az adatkezelés időtartama:
A felvételek tárolásának időtartama: az elkészítéstől számított 3 munkanap.
A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei:
Feladataik ellátásához szükséges mértékben az adatkezelés céljához igazodóan:
- Adatkezelő ügyvezető igazgatója,
- Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője,
- a felvételek megismerésére jogosult fent ismertetett további személy(ek),
- az esetleges jogérvényesítési eljárásokban eljáró hatóságok, szervezetek, biztosítók.
Adatkezelő neve:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:
Az adatkezelő címe:
E-mail:

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.
Antoni Györgyi
Tőzsér Zoltán
1082 Budapest, Baross u. 62.
adatvedelem@itk.hu
2/3

Jogorvoslat:
1. Az adatvédelmi tisztviselő eljárása
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az adatkezelővel az alábbi
elérhetőségen vehető fel a kapcsolat:
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Tőzsér Zoltán
levélcím: 1082 Budapest, Baross utca 62.
email: adatvedelem@itk.hu
Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, amely per a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
2. Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
2.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a
jogszabályoknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.
2.2. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti bíróság előtt
kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti
bíróság előtt is.
3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; levelezési cím: 1530
Budapest, Pf. 5.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +(36) 1 391 1400; webcím:
www.naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a jogszabályi előírásokat.
4. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
4.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy ha az illetékes felügyeleti hatóság három hónapon
belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
4.2. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti bíróság
előtt kell megindítani.

______________________
Adatkezelő
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