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Az adatkezelés megnevezése

Elektronikus megfigyelési eszközök felvételei

Az adatkezelés célja

1. A büntetés-végrehajtás rendjének biztosítása
2. A minősített adathoz történő hozzáférés elleni
védelem
3. Az elektronikus információbiztonság fizikai térben
megvalósuló fenyegetések elleni védelem
4. A rendvédelmi szerv személyi állományának
technikai ellenőrzése
2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdés b) pont,
2013. évi CCXL. törvény 150. §
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 2009. évi CLV.
törvény 10. §
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 2013. évi L.
törvény 1. § 20.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 2015. évi LXII.
törvény 104. §
A kamera látóterébe kerülő személy képmása

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok fajtája
Az érintettek köre
Az adatok forrása

A bv. szerv területére belépő,
környezetében tartózkodó személyek
Elektronikus megfigyelési eszköz

A továbbított adatok fajtája

A kamera látóterébe kerülő személy képmása

A továbbított adatok címzettje

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Az adattovábbítás jogalapja

1995. évi CVII. törvény 5. § b) pont

Az egyes adatfajták törlési határideje

2013. évi CCXL. törvény 150. § (7)-(9) bekezdése
szerinti megőrzési idő letelte/30 nap
4. 2015. évi LXII. törvény 104. § (6)-(7) bekezdés
szerinti megőrzési idő letelte
B-A-Z Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc Fazekas utca 4.
Dr.
Ferenczi
Attila Tel.:46/502-640, e-mail:
miskolc.uk@bv.gov.hu
-

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), adatvédelmi
tisztviselő neve és elérhetősége
Tényleges adatkezelés, illetve adatfeldolgozás helye
Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok
megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott
műszaki és szervezési biztonsági intézkedések
általános leírása

illetve

annak

A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
Szabályzatában,
a
büntetésvégrehajtási szervezet, a Belügyminisztérium és a
NISZ Informatikai Biztonsági Szabályzatában,
valamint a B-A-Z Megyei Bv. Intézet Adatvédelmi és
Adatbiztonsági
és
Informatikai
Biztonsági
Szabályzatában foglalt intézkedések.

Címzés INTÉZET RÉSZÉRE: 3525 Miskolc, Fazekas u. 4. vagy 3501 Miskolc, Pf.: 322.
Címzés FOGVATARTOTT RÉSZÉRE: 3501 Miskolc, Pf.: 350.
Telefon: (46) 502-640; FAX: (46) 502-373; E-mail: miskolc.uk@bv.gov.hu

