Adatvédelmi nyilvántartás sorszáma: 65.;

Adatkezelési tájékoztató
a szolgálatteljesítés, munkavégzés technikai eszközök (kamera, helymeghatározó eszköz)
alkalmazásával történő ellenőrzésével összefüggő személyes adatok kezeléséhez
I. Adatkezelő
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Székhely: 2471 Baracska, Annamajor utca 18.
Telephely: Martonvásári objektum 2462 Martonvásár, Tordasi út hrsz. 0165/48;
Székesfehérvári objektum 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.
Postacím: 2471 Baracska, Postafiók 13.
Telefon: +36 22 454 023
Fax: +36 22 454 066
Elektronikus levelezési cím: baracska.uk@bv.gov.hu
II. Adatvédelmi tisztviselő
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Bayar Khosbayar
Elektronikus levelezési cím: dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
Telefon: +36 22 454 023/109 9033
III. Az adatkezelés jogszerűsége
Az adatkezelés
megnevezése

65. Szolgálatteljesítés, munkavégzés ellenőrzése technikai eszközök (kamera,
helymeghatározó eszköz) alkalmazásával

Az adatkezelés célja

technikai ellenőrzés végrehajtása a büntetés-végrehajtási intézet szolgálatteljesítésre
kijelölt területén és a szolgálati gépjárműben

Az adatkezelés
jogalapja

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont;
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 104. §, 342/A. § (1) bekezdés e) pont;
a belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló
23/2015. (VI.15.) BM rendelet 1. § e) pont, 1/A. §, 2. §, 4. §;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A. § (1) bekezdés;

IV. Adatkör, az érintettek köre, adatforrás
Az adatok köre

az elektronikus megfigyelési eszközrendszer által rögzített képfelvétel, telematikai
adatok;

Az érintettek köre

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtás Intézet személyi állománya;

Az adatok forrása

az elektronikus megfigyelési eszközrendszer (kamera, helymeghatározó eszköz);
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V. Adattovábbítás
A továbbított adatok
köre

az elektronikus megfigyelési eszközrendszer által rögzített képfelvétel, telematikai
adatok;

A továbbított adatok
címzettje

közigazgatási eljárás, a kényszerítő eszköz alkalmazása vagy rendőri intézkedés
jogszerűségének vizsgálata, a fegyelmi eljárás vagy a kártérítési eljárás
lefolytatására jogosult bíróság, vagy hatóság;

Az adattovábbítás
jogalapja

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont;
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 104. § (5) bekezdés;
a belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló
23/2015. (VI.15.) BM rendelet 9. §;

A személyes adatok továbbításáról az adatkezelő olyan nyilvántartást vezet, amelyben feltüntetésre
kerül az érintett neve mellett az adattovábbítás időpontja és jogalapja, az adatokat igénylő neve, illetve
megnevezése, valamint a továbbított személyes adatok köre.
Az Európai Unión kívüli országok, illetve nemzetközi szervezetek részére a személyes adatok
továbbítása nem történik.
VI. Adattárolás
A törlési idő a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 104. § (6) bekezdés alapján kerül meghatározásra.
Az egyes adatfajták
törlési határideje

legkésőbb a rögzítést követő 30. napig;
a bírósági vagy hatósági eljárás lefolytatása esetén az arra vonatkozó szabály szerint;
az adattovábbítás nyilvántartás adatai esetén a rögzítést követő 5 év;

VII. Az érintett jogai
A tájékoztatáshoz való jog
Az érintett e joga az adatkezelési tájékoztatás megadása útján kerül érvényesítésre.
A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást
kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a kezelt személyes
adatai tekintetében jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az adatkezelő milyen személyes adatait,
milyen jogalapon, milyen célból, mennyi időtartamra kezeli. Ezen felül az adatkezelő kinek, mikor,
milyen jogszabály alapján biztosított hozzáférést mely személyes adatainak megismeréséhez, vagy
kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai, illetve sor
került-e automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is.
Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésre első alkalommal díjmentesen bocsátja az
érintett rendelkezésére, amelyet követően az önköltségszámításon alapuló másolatkészítési díj
számítható fel.
Az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférést
kérelmező személy személyazonosságáról, vagyis a tájékoztatás megadása, az adatokat tartalmazó
iratokba történő betekintés, illetve a másolat kiadás is az érintett személy azonosítását követően
lehetséges.
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A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. A módosítás az
érintett kérelmére, az adatkezelő hivatalos tudomása alapján jogerős bírósági, hatósági határozat,
illetőleg jogszabályi rendelkezés alapján lehetséges. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolja
a helyesbítendő adat pontosságát, úgy az adatkezelő a kérést 25 napon belül teljesíti, amelynek
megtörténtéről értesíti az érintettet.
Adatfeldolgozó hiányában a helyesbített személyes adatokról szóló adatfeldolgozói tájékoztatásra nem
kerül sor.
A zároláshoz, a korlátozáshoz való jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, megjelölve az
adatkezelés korlátozott jellegét, illetve az egyéb adatoktól elkülönítetten kezelését, amennyiben az
érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és a törlés helyett kéri a
felhasználás korlátozását, továbbá az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli a jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetében a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül az, hogy az adatkezelő jogos érdeke
elsőbbséget élvez-e az érintett jogos érdekével szemben.
Amennyiben nem lehetséges egy adat törlése, az adatkezelő zárolja azt az adatot, amelynek
megismerése bizonyos munkaköröket, beosztásokat betöltők részére kizárólag hozzáférési jogosultság
megadásával lehetséges, vagyis zárolt adatkezelés történik.
A tiltakozáshoz való jog
Az adatkezelés célja tekintetében az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az
adatkezelő a személyes adatait nem az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célnak megfelelően
kezeli. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adatok kezelését 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.
A törléshez való jog
Az érintett csak abban az esetben élhet e jogával, ha az adatkezelő jogszabályi kötelezettség
teljesítésekor, közérdekű, illetve az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog
Figyelemmel az adatkezelés jogalapjaira az érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való
jog, vagyis az adatkezelőnél kezelt személyes adatok más adatkezelő részére történő átadására nincs
lehetőség.
VIII. Jogorvoslathoz való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai érvényesítésének korlátozása, kérelme elutasítása,
vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az érintett a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11.; Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
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Továbbá lehetősége van személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Eldöntheti,
hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az adatkezelő székhelye (Baracska) szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A törvényszékekkel kapcsolatos lényegi információk a
https://birosag.hu/torvenyszekek linken keresztül érhetőek el.
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