ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.

Veszprém, 2018. augusztus 31.

1

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA
A Veszprémi Szakképzési Centrum belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az
érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő ÁHT azonosítója:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elektronikus címe:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:

354839
8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.
titkarsag@veszpremszc.hu
Schindler Lászlóné, főigazgató
Dr. Lojek Levente (info@adatvedelmitisztviselo.info)

A jelen adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási
Szakgimnáziumában (a továbbiakban: Intézmény), 8200 Veszprém, Csap u. 9. megvalósuló, alább
részletezett adatkezelésekre terjed ki.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Intézményünk a személyes adatok kezelését a vonatkozó
jogszabályok, így elsősorban:
-

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.),
az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet),
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.),
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (Vhr.), valamint
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet),
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szakképzési tv.),
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény, és
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

tiszteletben tartása mellett végzi.
Intézményünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz
minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos
adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.
Tájékoztatjuk kedves tanulóinkat és a szüleiket, hogy a hozzájáruláson alapuló
adatkezelések esetén a hozzájárulás megadása jogának a gyakorlását a Ptk.
jognyilatkozatok érvényességére vonatkozó szabályai szerint tudják gyakorolni. A Ptk. 2:10
– 2:14. § szerint a 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 év között a szülő és a gyermek
közösen, 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.
Az érintetti jogok gyakorlása esetén szintén a Ptk. jognyilatkozatok érvényességére
vonatkozó szabályait szükséges alkalmazni, így 14 év alatti gyermek esetében a szülő, 1416 év között a szülő és a gyermek közösen, 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek
jogosult gyakorolni azokat.
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Intézményünk jelen tájékoztató útján tesz eleget a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adataik kezelésének lényeges
vonásairól.
II. FOGALMAK
A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:
1. „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;
2. „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;
3. „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;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „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;
6. „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;
7. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;
8. „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;
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9. „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;
10. Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat,
illetve ezek kezelését kell érteni.
III. EGYES ADATKEZELÉSEK
1. Kamerarendszer üzemeltetése
Intézményünk vagyonvédelmi célból az iskola területén kamerarendszert üzemeltet.
Adatkezelés célja
A kamerarendszer üzemeltetésének és a felvételek rögzítésének célja a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1)
bekezdése szerint elsődlegesen az Intézmény vagyonának, vagyontárgyainak védelme. A védelem
körében a kamerarendszer üzemeltetésének további célja a jogsértések megelőzése és észlelése, az
elkövető tettenérése, azonosításának elősegítése, valamint hogy a felvételek ezekkel összefüggésben
bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra.

[Ü.I.1] megjegyzést írt: Feltételezem, hogy ez. Amennyiben
egyéb célja is van, ezt szükséges kifejteni itt.

A kamerarendszer üzemeltetésének másodlagos célja az emberi élet és testi épség védelme azáltal,
hogy a kamerarendszer rögzíti az Iskola területére belépőket és ott tartózkodókat, mely preventív
jelleggel eltántoríthatja az esetleges elkövetőket a belépéstől, hiszen a megfelelő tájékoztatás
következtében tisztában vannak a kamerarendszer üzemeléséről.
A jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képező táblázatban az egyes kamerák vonatkozásában
pontosan megjelölésre került az adatkezelési cél.

[Ü.I.2] megjegyzést írt: Az egyes kamerák vonatkozásában
szükséges kitölteni a táblázatot. Meg kell jelölni mindegyik esetén,
hogy mi az üzemeltetés célja.

Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja
A kamerarendszer üzemeltetése során személyes adatoknak minősülő mozgókép felvételek
kerülnek rögzítésre, valamint a kamerák élő képének figyelemmel követésére is lehetőség van.
Megfigyelt terület
Jelen tájékoztató 2. számú mellékletét képezi az Intézmény által üzemeltett valamennyi kamera
vonatkozásában a kamera által rögzített kép. A mellékleten megjelölésre kerül, hogy a kamera
pontosan hol található, valamint tisztán látható, hogy az Iskola pontosan mely területét figyeli meg.
Rögzített felvétel felhasználása
A kamerák élő képét az Intézmény portása folyamatosan nyomon követi.
A rögzített felvétel visszanézésére kizárólag jogsértés bekövetkezése esetén kerül sor, az elkövető
személyének felderítése, valamint az eset körülményeinek tisztázása érdekében.
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[Ü.I.3] megjegyzést írt: Nem tudom, hogy ez igaz-e, ha nem,
akkor kihúzandó.
[Ü.I.4] megjegyzést írt: A tájékoztató mellékleteként javasolt
lenne az egyes kameráknak a képét is lefényképezni, így pontos
tájékoztatást adva azok pontos látószögéről. Amennyiben az 1.
melléklet szerinti táblázat megfelelően kitöltésre kerül, akár ez
elhagyható, de én javaslom mindenképp.

Bírósági, vagy hatósági eljárásban történő felhasználás céljából a rögzített felvétel továbbításra
kerülhet az illetékes bíróság vagy hatóság részére. Egyéb adattovábbításra a felvételek
vonatkozásában nem kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az
Intézmény jogos érdeke. Az Intézmény jogos érdeke abban áll, hogy biztosítsa a kamerarendszer
üzemeltetése által a vagyonbiztonságot az iskola területén, hogy megelőzze a vagyon elleni
jogsértéseket, valamint, hogy jogsértés bekövetkezése esetén a rögzített felvételek visszanézése által
az eset körülményeinek felderíthetőségét biztosítsa. Másodlagosan a Társaság jogos érdeke a
területén tartózkodók életének és testi épségének a védelme a kamerarendszer visszatartó erejének
köszönhetően.
Az Intézmény a meghatározott tárolási időn belül a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése,
vagy azonosítás, a kár megállapítása, a jogsértések körülményeinek felderítése érdekében a
felvételeket bizonyítékként felhasználhatja a hatósági vagy bírósági eljárások során. Az Intézmény
jogos érdeke a jogsértések megelőzése tekintetében is fennáll, mivel a kamerarendszer üzemeltetése
önmagában jelentős visszatartó erővel bír a jogsértések lehetséges elkövetésével szemben.
Az Intézmény jogos érdeke továbbá abban áll, hogy a meghatározott tárolási időn belül a
jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, vagy azonosítás, valamint a bekövetkezett károk
mértéke és körülményeinek felderítése érdekében a felvételeket bizonyítékként felhasználja a
hatósági vagy bírósági eljárások során.
Adatkezelés időtartama, helye
Intézményünk a rögzített felvételeket felhasználás hiányában 3 munkanap után törli.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják.
A felvételek tárolására […], az Intézmény által üzemeltetett rögzítőn kerül sor.

[Ü.I.5] megjegyzést írt: Megjelölendő a cím.

Adatkezelés módja
A Kamerarendszer élő képét a portás állandó jelleggel figyelemmel követi, valamint meghatározott
személyeknek joga van azokba bármikor betekinteni. Az élő kép megtekintésére, illetve a rögzített
felvételek indokolt esetben történő visszanézésére az alábbi munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló jogosultak:
a) Ifj. Szathmáry Árpád (igazgató)
b) Baloghné Viktor Krisztina (laboráns)
Adatbiztonsági intézkedések, rögzített felvétel visszanézése

[Ü.I.6] megjegyzést írt: Az itt írtak kvázi a minimum biztonsági
elvárások a kamerarendszer szoftverével szemben.

A rögzített felvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon és akként történik, hogy az adatkezelő
személye azonosítható legyen. A rögzített felvételek visszanézését és a felvételekről készített
mentést az Intézmény dokumentálja.
A rögzített felvételekhez, illetve az élő képhez kizárólag az előző pontban írt személyek, a saját
felhasználói fiókjukkal, a jelszavuk megadását követően férnek hozzá.
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A rögzített felvételek visszanézését, a felvételekről készített mentést, valamint a felvételek
továbbítását az Intézmény dokumentálja. A rögzített felvétel visszanézésére kizárólag indokolt és
nyilvántartásban rögzített esetben kerül sor. A felvétel visszanézésére kizárólag jogszabálysértés,
szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja szolgálhat indokul. A nyilvántartásban rögzítésre kerül
a visszanézés célja, oka, ideje, a felvételt megtekintők pontos személye, és a visszanézés alapján
végrehajtott intézkedések.
Adattovábbítás, címzettek
Intézményünk a kamerák felvételét adatfeldolgozó, vagy egyéb harmadik személy részére nem
továbbítja, annak kezeléséhez, vagy feldolgozásához további közreműködőt nem vesz igénybe. Az
élő kép, illetve a felvételek megismerésére kizárólag a jelen tájékoztatóban írtak jogosultak.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.
*****
2. Elektronikus beléptető rendszer üzemeltetése
2018. szeptember 3. napjától a dolgozók, a tanulók, a tanárok, a vendégek és az igazgató által
belépésre feljogosított egyéb személyek a Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási
Szakgimnáziumába kizárólag beléptető kártyával léphetnek be. A kártyán csupán annak egyedi
sorszáma szerepel.
Az épületbe való be-, illetve kilépéskor minden tanuló és dolgozó köteles a beléptető-kártyát a
bejáratnál elhelyezett kártyaolvasó készüléknél rendeltetésszerűen használni. Az épületbe belépő
személyeknek a beléptető kártyájukat kilépéskor is használniuk kell a kártyaleolvasó készülékeknél,
ellenkező esetben a rendszer – a nem regisztrált kilépés miatt – a következő belépést nem
engedélyezi.
A kártyák rendeltetésszerű használatát zártláncú videó berendezés figyeli, a be- és kilépés időpontja
a számítógépes rendszeren rögzítésre kerül.
A beléptető kártyák kiadását az osztályfőnök végzi a tanulók, az igazgató vagy annak megbízottja a
dolgozók részére. A rendszerben egy személy csak egyszer kerülhet regisztrálásra.
Eseti belépésre szóló jogosultságot szerezhet az a vendég, aki a belépést megelőzően erre
vonatkozó igényét jelzi. Az eseti belépésre jogosító kártyát kilépéskor kötelező leadni a portásnak.
Amennyiben a leadás elmarad, úgy a kártya rögzített díját a vendéglátónak kell megtérítenie és a
kártya törlésre kerül a rendszerből.
Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártya elvesztését vagy meghibásodását jelzi, akkor személyi
azonosítása után jogosult új kártya vásárlására. Az elvesztett, illetve meghibásodott kártya azonnal
törlésre kerül a rendszerből.
Amennyiben az érintett a kártyát „otthon hagyta”, a kártya tulajdonosának lehetősége van –a portán
jegyzőkönyv felvételével – tartalék kártya bérlésére, az eredeti kártya passzíváltatásával és annak
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[Ü.I.7] megjegyzést írt: Amennyiben ez nem így van, és külsős
őrző-védő céget igénybe vesznek, akkor ez a rész módosítandó. Ha
ilyen van, küldjék meg nekem, szívesen elkészítem az alapján a
tájékoztatót.

jogosultságainak a tartalék kártyára történő átadásával. Az eredeti kártya státuszának visszaállítása a
tartalék kártya leadásakor történhet meg.
A kiadott beléptető kártyákat szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni, azokról az Iskola
naprakész nyilvántartást vezet.
A megrongált vagy elvesztett kártyák pótlására csak újabb vásárlással van mód, ha a kártyát igénylő
megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
Személyenként csak egy beléptető kártya használható és birtokolható.
A beléptető kártya jogosulatlan előállítása, hamisítása szigorúan tilos. A jogkövetkezményeken túl
az ebből eredő kárért, amennyiben ismertté válik, mind az előállító személy, mind a felhasználó
egyaránt felel.
A nem jogszerűen birtokolt beléptető kártyákat a titkárság jegyzőkönyv felvétele mellett bevonja.
Ha valakinek az épületbe való rendszeres belépési jogosultsága megszűnik, beléptető kártyáját
vissza kell adnia.
A beléptető kártyák ára:
Az első kártya díjtalan.
Tartalék kártya használati díja 500 Ft/nap.
Elveszett kártya első pótdíja: 1.500 Ft.
Elveszett kártya további pótdíja: 5.000 Ft.
A pótdíjak befizetése az iskola pénztárába történik.
Adatkezelés célja
Az adatkezelés, tehát a beléptető rendszer alkalmazásának célja a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § (1)
bekezdése szerint az, hogy az Intézmény területére csak azon személyek léphessenek be, akinek
erre jogosultságuk van, illetve akiknek az Intézmény engedélyezi az ott tartózkodást.
Kezelt személyes adatok
A belépésre jogosultak neve, kártyaazonosítója, a használat ideje és helye.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az Intézmény jogos érdeke.
Az Intézmény jogos érdeke abban áll, hogy alapvető kötelessége, hogy biztosítsa, hogy az iskola
területére kizárólag azon személyek léphessenek be, akiknek erre engedélyük, felhatalmazásuk van.
Az Intézmény jogos érdeke, hogy a beléptető rendszer alkalmazásával megakadályozza az idegenek
belépésének a lehetőségét, és ezáltal növelje az emberi élet, testi épség biztonságát, valamint a
vagyonbiztonságot és csökkentse a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.
Tekintettel arra, hogy az iskola területén nagyszámú fiatalkorú tartózkodik, az Intézménynek
törvényi kötelezettsége ezen tanulók, valamint értékeik biztonságának a garantálása.
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok megismerésére jogosultak, illetve címzettjei
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[Ü.I.8] megjegyzést írt: Amennyiben egyéb célja is van, azt
szükséges itt szerepeltetni. Az üzemeltetésre vonatkozó
tájékoztatóban írtak szerint, ha össze van kötve az e-naplóval, vagy
jelenléti ívként funkcionál, arról egyeztessünk.

Az Intézmény a személyes adatokat nem továbbítja semmilyen címzettek felé.
A belépési adatbázis adatai bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának felmerülése esetén,
továbbá megkeresés alapján a nyomozó, valamint a szabálysértési hatóságnak és a szabálysértés
miatt előkészítő eljárást folytató szervnek kerülnek átadásra.
A személyes adatokat kizárólag az Intézmény igazgatója, laboránsa és rendszergazdája jogosult
megismerni.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet
Intézményünk az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem
nemzetközi szervezethez.
Személyes kezelésének időtartama

[Ü.I.9] megjegyzést írt: Ezeket az adatkezelési időket a
törvény alapján írtam, ennél tovább nem szabad tárolni az adatokat,
Amennyiben egyéb adatokat is tárol a rendszer, azokkal is ehhez kell
igazodni. Egyéb adatok esetén szívesen segítek a megfelelő
adatkezelési idő megtalálásában.

A személyes adatok tárolása a beléptető rendszer saját tárolóján történik az Iskolában.
Az érintett nevét, és azonosítóját
a) rendszeres belépésre jogosult esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor
haladéktalanul,
b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével
az Intézmény megsemmisíti.
Az érintett belépésének időpontját és helyét
a) rendszeres belépésre jogosult esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de
legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,
b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével
az Intézmény megsemmisíti.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Egyik sem történik az adatkezelés során.

8

V. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Intézmény jelen
tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a
korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a
hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja
nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben
a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul
töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
A 18. életévüket be nem töltött érintettek hozzájárulásával kapcsolatban a tájékoztató
bevezetőjében írtak szerint a Ptk. szabályai irányadók.
Hozzáférési jog
Az érintettet kérelmére a Intézményünk bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést biztosítunk:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Intézményünk a
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti Intézményünktől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás
megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
bír.
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő
- kiegészítését.
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Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve
a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.
Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Intézményünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy
más módon kezeltük;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat az Intézményünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Intézményünk az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges
az alábbi okok valamelyike miatt:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, Intézményünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon
adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
a)
b)
c)
d)

az érintett hozzájárulásával,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az adatkezelő jogos érdeke a jogalapja, úgy az érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató
levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezelhetők.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő
továbbítását. Az érintett tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait az adatkezelő közvetlenül egy
másik adatkezelőnek küldje meg.
Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend
Az érintett a fenti jogait az suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu címre megküldött elektronikus
levelében, az Intézményünk székhelyére 8200, Veszprém, Csap u. 9. eljuttatott postai levélben,
illetve az Intézményünk székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Intézményünk az érintett
kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül
megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül
tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon
belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.
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[Ü.I.10] megjegyzést írt: Aszerint kell megadni az e-mail
címet, hogy az ezzel kapcsolatos kérelmeket hogy akarják a jövőben
intézni. Véleményem szerint egyszerűbb, ha valamennyi iskola
kapcsán a kérelmek egyenesen a Centrumhoz futnak be, mert akkor
egy kézben lehet tartani őket, Biztosan időben értesültök róla Ti is,
és ezáltal én is.

V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet, az Infotv.-t, vagy egyéb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat,
jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz
tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a
vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult
bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság
elérhetőségeit alul olvashatja.
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett Intézményünkkel
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Intézményünk, illetve az általunk megbízott
vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások
megsértésével kezeli.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy Intézményünk
székhelye szerinti törvényszék (Veszprémi Törvényszék) előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel
Intézményünkkel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll,
illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését Intézményünk korlátozza, vagy
ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek
valamelyikén lehet megtenni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Veszprém, 2018. szeptember 19.
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1. számú melléklet
Kamerák elhelyezése és a kamerák által rögzített képek
Sorszám Kamera elhelyezésének célja
(elsősorban)
1.
Földszinti folyosó bejárat felé néz.
2.
Földszinti folyosó tanári felé néz.
3.
Főbejáratnál, kapu felé néz.
4.
5.
6.

Első emelet, tanári étkező felé néz.
Első emelet, szerverterem felé néz.
Hátsó kapu felé néz.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Második emelet, folyosói terem felé néz.
Második emelet, szertárak felé néz.

Indoklás
Az esetleges rendbontás, lopás megelőzése.
Az esetleges rendbontás, lopás megelőzése.
A tanulók engedély nélküli távozásának
megakadályozására.
Az esetleges rendbontás, lopás megelőzése.
Az esetleges rendbontás, lopás megelőzése.
A tanulók engedély nélküli távozásának
megakadályozására.
Az esetleges rendbontás, lopás megelőzése.
Az esetleges rendbontás, lopás megelőzése.
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2. számú melléklet
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