
 

1 
 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda által működtetett elektronikus térfigyelő 

rendszer adatkezelési szabályzata 

 

A kezelt adatok köre 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában(továbbiakban:iskola), az épületen belüli és az 

épületen kívüli mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamera) történik, 

amely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert az intézmény 

székhelyén (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.) működteti. 

Az adatkezelés célja 

A megfigyelés célja az iskola dolgozóinak, tanulóinak és az iskola területén tartózkodó személyek életének, 

testi épségének, valamint az iskola vagyontárgyainak védelme. A cél a jogsértések észlelése, az elkövető 

tettenérése illetve jogsértő cselekmények megelőzése, valamint az ezekkel kapcsolatos felvételek 

bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. Az ellenőrzés nem járhat az emberi 

méltóság és a személyiségi jogok megsértésével. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az iskola alkalmazottai és vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban illetve tanulói 

jogviszonyban álló személyek a kamerák elhelyezéséről és működéséről írásbeli tájékoztatást kapnak. Az 

elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához alkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló 

jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik. A kamerarendszer 

alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére a főbejáratok mellett jól látható 

helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon ismertetőt kell elhelyezni. Az ismertető szövegét az 

1. sz. melléklet tartalmazza. 

Az adatkezelés időtartama 

A képfelvételeket az iskolában 48 óráig tároljuk. 

Az adatkezelés jogosultsági köre 

A kamerák által készített és tárolt felvételek megtekintésére kizárólag az intézmény vezetője, 

intézményvezető-helyettesei és rendszergazdája jogosultak. A kamerák által készített és tárolt felvételekről 

mentést kizárólag az intézményvezető engedélyével vagy utasítására felsorolt személyek jogosultak készíteni. 

Adatbiztonsági intézkedések 

 A képfelvételek megtekintését szolgáló monitort úgy helyeztük el, hogy a sugárzott képeket a 

jogosultsági körön kívül más ne láthassa. 

 A tárolt felvételek visszanézésére kizárólag jogsértő cselekmények kiszűrése, és azok 

megszüntetéséhez irányuló intézkedések kezdeményezése céljából kerülhet sor. A kamerák által 

sugárzott képekről más felvevő eszközzel felvételt készíteni tilos. 

 A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak az adatkezelő személyének azonosítása után 

történhet. A tárolt felvételek visszanézését és mentését dokumentálni kell. A jogosultság indokának 

megszűnése után a tárolt képfelvételekhez való hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 

 A felvételekről biztonsági másolat nem készülhet. 

 Jogsértő cselekmény észlelését a hatóságok felé azonnal jelezni kell, egyben tájékoztatni kell a 

hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatása a 2. mellékletben leírt 

formanyomtatványon történjen. 

Kamerák, megfigyelt területek 
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Az iskola épületében 23 kamera van elhelyezve. A kamerák pontos helyét a 3. számú melléklet tartalmazza. 

Az érintettek jogai 

Azérintett:bármelymeghatározott,személyesadatalapjánazonosítottvagy–közvetlenülvagy közvetve–

azonosíthatótermészetesszemély,jogszabályimeghatározásátld.a2011.éviCXII. törvény 3. § (1)bekezdésében. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a 

képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított 48 órán belül jogának vagy jogos érdekének 

igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság 

megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak 

haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a 

megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot 

meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani. 

Az érintett kérelmezheti az iskolánál: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak 

helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása 

kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a 

személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyébesetben. 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az 

intézményvezető megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

Az adatkezelési szabályzat elérhető az iskola intézményvezetői irodájában, vagy letölthető az intézmény 

honlapjáról. 

 

Jelen felülvizsgált szabályzat 2018. július 1-jén lép hatályba. 

 

Kiskunmajsa, 2018. július 1. 

 

Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető 
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1.sz.melléklet 

Riasztóval és kamerával védett terület 

Rögzített felvétel 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában(továbbiakban:iskola), az épületen belüli és az 

épületen kívüli mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamera) történik, 

amely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. Ön az iskola területére 

történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos 

adatkezeléshez.Amegfigyelésnekésaképfelvételekrögzítésénekacéljaaziskola területén tartózkodó személyek 

életének, testi épségének, valamint az iskola területén tartózkodó személyek, továbbá az iskola használatában 

álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő 

cselekmények megelőzése, valamint az ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás 

keretében felhasználásra. 

A képfelvételeket az iskolában lévő kamerák központi felvevő egységén 48 óráig tároljuk. A kamerarendszert 

az intézmény működteti. Az intézmény székhelyének épületében 23 darab kamera lett elhelyezve. A kamerák 

pontos elhelyezéséről, az általuk megfigyelt területről jelen szabályzat mellékletéből informálódhat. 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy, közvetlenül vagy közvetve azonosítható 

természetes személy, kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, kérelmezheti személyes 

adatainak helyesbítését, törlését, vagy zárolását. 

A kérelmeket az intézményvezetőnek kell benyújtani. 

2. sz. melléklet 

Sorszám: 

Adatszolgáltatást igénylő megnevezése: 

Adatszolgáltatás ideje: 

Adatszolgáltatás módja: 

Adatszolgáltatás célja, jogalapja: 

Szolgáltatott adatok köre: 

Adatszolgáltató neve: 

3. sz. melléklet 

Kamera 

sorszáma 

Kamera neve Terület, amelyre a kamera látószöge irányul 

1.  CAM1 beltéri főbejárat, előtér, gazdasági iroda 

2.  CAM2 beltéri folyosó, konyha, mosdó ajtók 

3.  CAM3 beltéri folyosó, kijárati ajtó utcára 

4.  CAM4 beltéri folyosó, kijárati ajtó udvarra 

5.  CAM5 beltéri folyosó, aula 

6.  CAM6 beltéri folyosó, 

7.  CAM7 kültéri(sarok) iskolaudvar, sportpálya, ping-pong asztal 

8.  CAM8 kültéri iskolai játszóudvar 

9.  CAM9 beltéri folyosó, mosdók, ebédlő 

10.  CAM10 kültéri(sarok) kapubejáró 

11.  CAM11 kültéri utcai járda és parkoló I. szakasz 

12.  CAM12kültéri utcai járda és parkoló II. szakasz 

13.  CAM13kültéri utcai járda és parkoló III. szakasz 

14.  CAM14kültéri(sarok) utcai járda és parkoló IV. szakasz 

15.  CAM15kültéri(sarok) utcai járda 

16.  CAM16kültéri utcai járda, kerékpártárolók I. szakasz 
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17.  CAM17kültéri utcai járda, kerékpártárolók II. szakasz 

18.  CAM18kültéri utcai járda, kerékpártárolók III. szakasz 

19.  CAM19kültéri utcai járda, főbejárat, köztér 

20.  IPC1kültéri(sarok) iskolaudvar, aula (külső), ping-pong asztal 

21.  IPC2kültéri(sarok) iskolaudvar, sportpálya I. szakasz 

22.  IPC3kültéri(sarok) iskolaudvar, sportpálya II. szakasz 

23.  IPC4kültéri(sarok) iskolaudvar,kerékpártárolók, kapubejáró 

 

 

 

 

 

 


