
KAMERAHASZNÁLATI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ  
 
 
1. BEVEZETÉS 
 

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
(székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9., a továbbiakban: Adatkezelő) azon 
közalkalmazottjainak, illetve látogatóinak személyes adatainak kezelésével, illetve az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel összefüggésben nyújt tájékoztatást, akik az Adatkezelő 
által üzemeltetett 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. szám alatti ingatlan helyiségeiben és külső 
területein (a továbbiakban: Területek) tartózkodnak, vagy oda ellátogatnak (a továbbiakban Érintett).  

 
2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 
 

név:  Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. 
 
Adatkezelő adatvédelmi felelőse (kapcsolattartója), elérhetőségei: 
Kállainé Vereb Mária igazgató, +36-76-461-429,  psvk@psvk.hu  
 
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetőségei:  
Szunyi Sándor Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatala által megbízott közös adatvédelmi tisztviselő: +36-
20-465-5263, sandor.szunyi@kiskunfelegyhaza.hu 
 

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK, ALAPVETŐ FOGALMAK 
 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
(a továbbiakban: GDPR) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info-tv.) 

- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) 
- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.) 
- a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit 
- Adatkezelő mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat), 

amely elérhető a www.psvk.hu internetes oldalon.  
- A személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban használt alapvető fogalmak részletes 

jelentését a Szabályzat vonatkozó fejezete tartalmazza. 
 

 
4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  
 

Az adatkezelés célja az emberi élet, testi épség és vagyon védelme a Területeken. 
 
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  
 

Az adatkezelés jogalapja a látogatók esetén a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja, azaz az Érintett előzetes – 
ráutaló magatartással adott – hozzájárulása.  
Az adatkezelés jogalapja közalkalmazottak esetén a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja, azaz az Adatkezelő 
jogos érdeke. 

 

mailto:psvk@psvk.hu


6. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA 
 

Kezelt személyes 
adatok és kategóriái 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja  

Adatkezelés 
időtartama 
(törlésre 
előirányzott 
határidők) 

Közös 
adatkezelő, 
képviselőjének 
és adatvédelmi 
tisztviselőjének 
megnevezése 
és elérhetősége 
(ha van ilyen)  

Elektronikus 
megfigyelőrendszer 
képfelvétel-rögzítése 
látogatók és 
rendezvényen 
résztvevők 
személyéről, képmás 
és egyéb személyes 
adat. 

Emberi élet, testi 
épség és vagyon 
védelme 

GDPR 6. Cikk 
(1) bekezdés 
(a) pont 
 
 

A felvétel 
készítésétől 
számított 3 
(három) 
munkanapig. 
 

nincs 

Elektronikus 
megfigyelőrendszer 
képfelvétel-rögzítése 
közalkalmazottakról, 
képmás és egyéb 
személyes adat. 

Emberi élet, testi 
épség és vagyon 
védelme 

GDPR 6. Cikk 
(1) bekezdés 
(f) pont 
 
 

A felvétel 
készítésétől 
számított 3 
(három) 
munkanapig. 
 

nincs 

 
7. KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 
Az Adatkezelő főszabály szerint 3 (három) munkanapig tárolja a felvételeket, ennél hosszabb ideig 
történő tárolás olyan kivételes eset, amikor a felvételt a fent említett időtartamnál hosszabb ideig 
szükséges megőrizni (feltételezett testi sértés, vagyoni sérelem, személyiségi jogok védelme és rendkívüli 
események kivizsgálása) és ennek okát az Adatkezelőnek szükséges igazolnia. A felvételeket az 
Adatkezelőnél található szerverszoba helyiségben található szerver tárolja.  
 
A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni 
nem lehet. 
 
A rögzített anyagot kizárólag szabálysértés, bűncselekmény gyanúja, személyiségi jogok védelme, 
rendkívüli események kivizsgálása illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni. A visszanézésre 
jogosult az Adatkezelő igazgatója és igazgató helyettese. A szerveren tárolt adatok védelmét 
felhasználónév és jelszó biztosítja. A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb 
okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az 
adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
Az Adatkezelőtől az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti célhoz kötöttség elve, illetve az 
érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányuljon, csak 
magánterületet, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részét figyeljen meg. 
 
A Területek megfigyelt részei a jelen tájékoztató elkészülésének időpontjában: 

 

 Kihelyezett kamerák helye Megfigyelt terület 

1. Könyvtár, Szent János tér 9. Gorkij utca felőli kapubejáró 

2. Könyvtár, Szent János tér 9. Gorkij utca felőli főbejárat 

3. Könyvtár Ruhatár 

4. Könyvtár Olvasóterem 

 



Az Adatkezelő olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy közalkalmazottat és az általa 
végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a közalkalmazott viselkedésének befolyásolása. 
 
Az Adatkezelő az nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. 
Különösen vonatkozik ez az öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyiségekre, illetve olyan helyiségekre se, ahol 
a közalkalmazott a munkaközi szünetét tölti.  
 
Mivel az Adatkezelő megfigyelt területére a közalkalmazottakon kívül látogatók is beléphetnek, számukra 
a megfigyelő rendszer működéséről az Adatkezelő köteles figyelemfelhívó jelzést elhelyezni arról, hogy 
az adott területen munkahelyi megfigyelő rendszert működtetnek. A természetes személynek kifejezett 
hozzájárulása szükséges, viszont a hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló 
megatartásnak minősül különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy az elhelyezett ismertetés 
ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. 
 
Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől 
számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot 
annak Adatkezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a 
felvételt haladéktalanul meg kell küldeni, azonban ha a megsemmisítés mellőzésére vonatkozó kérés 
beérkezéstől számított 30 (harminc) napon belül a felvétel kikérése nem történik meg, annak törléséről 
az Adatkezelő gondoskodik. Az Adatkezelő ennek tényét köteles az Adatkezelési nyilvántartásában 
feltüntetni. 
 

8. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS 
 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, 
amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. 
 
Adatfeldolgozót Adatkezelő a fenti adatkezelés tekintetében nem vesz igénybe, ennek változása esetén 
az Adatkezelő minden esetben frissíti jelen tájékoztatót. 
 
Az Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy 
jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. 
 
Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot. 

  



 
9. AZ ÉRINTETT JOGAI  

 
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való zárolást, hozzáférést/betekintést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az 
Adatkezelő emailcímén; az adatkezelés korlátozását. Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a 
kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni. 
 
Zárolás iránti kérelem joga 
 
Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől 
számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot 
annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje, vagyis a felvételeket zárolja. A zárolás iránti kérelem 
a kamerák által rögzített felvételekbe való betekintésre vagy felvételen látható eseményre vonatkozó 
tájékoztatáskérésre irányulhat. A kérelem teljesíthetőségéről annak beérkezésétől számított 2 (kettő) 
napon belül az igazgató dönt, melyről az érintettet írásban értesíteni köteles. 
 
Rögzített felvételek megtekintésének joga 
 
A felvételek visszanézésére jogosult személy az Adatkezelő igazgatója. A felvételek visszanézését az élet, 
testi épség, illetve személyiségi jogok védelme, a vagyonvédelem, és rendkívüli események kivizsgálása 
teszi indokolttá. Meg kell győződni arról, hogy történt-e bármi olyan esemény, amely bűncselekmény 
vagy más jogellenes cselekmény gyanúját alapozza meg. A kérés engedélyezése esetén a betekintést az 
érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 (tizenöt) 
napon belül biztosítani kell az igazgató jelenlétében. A felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme 
korlátozott, az érintett kizárólag azon időpontok közötti felvételeket tekintheti meg, amíg a kamerával 
megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti meg, 
amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését. A felvételen szereplő más érintettek személyes 
adatai védelméhez fűződő jogának érvényesülése érdekében az érintett a felvételről másolatot nem 
kérhet, illetve nem is kaphat. Az érintett kérelmezheti, az Adatkezelőtől, hogy írásban tájékoztassa arról, 
hogy vele összefüggésben mi látható a felvételen. 
 
Helyesbítéshez való jog 
 
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését 
kérje. 
 
Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”) 

 
Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem 
akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn. 
 
Korlátozáshoz való jog 
 
Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott 
jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás 
addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi. 
 
Tiltakozás joga 

 
Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen. 
 
 




