
5. Számú melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ DOLGOZÓI ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐESZKÖZ HASZNÁLATÁRÓL 

 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum  

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10. 
 

Társaságunk a székhelyén és telephelyein 

a) emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, 
b) veszélyes anyagok őrzése, 
c) üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme valamint  
d) vagyonvédelem 

céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz 
(továbbiakban felvétel).   

Felhívjuk dolgozóink figyelmét arra, hogy az elektronikus eszköz által rögzített felvételen az 
azon szereplő személy magatartása személyes adatnak tekintendő.   

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelésünk jogalapja a munkáltató 
jogos érdeke, illetve egyes esetekben az érintett hozzájárulása. A rendszer üzemeltetője, a 
személyes adatok adatkezelője és adatfeldolgozója is a Centrum.   

Amennyiben az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, abban az 
esetben jól látható helyen és jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik 
személyek számára a tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) 
helyezünk el. Ezt a tájékoztatást minden egyes kamera kapcsán megadjuk.  

A rögzített felvételeket fő szabályként három munkanapig tároljuk, kivéve ha valamely 
tevékenység vagy körülmény olyan kivételes esetet jelent, amikor – a célhoz kötöttség elvével 
és az elvégzett érdekmérlegelés teszttel összhangban, valamint a vonatkozó jogszabályokat 
figyelembe véve – a felvételeket három munkanapnál hosszabb időtartamig szükséges 
megőrizni.  

A felvétel felhasználásának az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot 
az arra jogosult bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánja felhasználni. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől 
számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti 
Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt le. Kérésre a 
felvételeket zároljuk, ám amennyiben bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat 
Társaságunktól, azokat meg kell semmisítenünk. Centrum nem adhat ki olyan felvétel-
másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza. 

A felvételek őrzésének helye: ………(pontos cím)……………………….. 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy: ………….(név, 
telefonszám) …………… 

A felvétel megtekintését minden esetben kérelmezni kell az intézmény vezetőjénél.  



Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából 
a kezelő személyzet, Centrum vezetője, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője 
jogosult. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), 1992. évi XXXIII. törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról.  

 


