13.e. számú melléklete a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Adatvédelmi Szabályzatának

Tájékoztatás kamerás megfigyelésről
Tájékoztatom, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Fehér – Körös bal part
18 + 648 tkm szelvényében található Mályvád felső műtárgy területén az emberi
élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem
céljából
elektronikus
megfigyelőrendszert
alkalmaz,
amely
közvetlen
megfigyelést és tárolást is lehetővé tesz.
A kamerás megfigyeléssel kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom Önt:
-

adatkezelő adatai:
név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
székhely: 5700 Gyula, Városház utca 26.
levelezési cím: H-5701 Pf. 19.
telefonszám: 36-66-526-400
e-mail cím: kovizig@kovizig.hu
honlap: www.kovizig.hu
Adatvédelmi tárgyú tájékoztatás kérésre szolgáló elektronikus levelezési cím:
adatvedelem@kovizig.hu

-

adatvédelmi tisztviselő:
neve: dr. Koléner Henriett;
levelezési cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.;
elektronikus levelezési cím: kolener.henriett@kovizig.hu;
telefon: 06 66 526 400/22 232

-

az adatkezelés jogalapja: A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság jogos érdekének
érvényesítése, valamint az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás jelen tájékoztató
megismerésével megadottnak tekintendő.
A belépők a megfigyeléssel érintett területekre való belépéssel elismerik és tudomásul
veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel
készüljön. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság ezt a Tájékoztatót kifüggeszti a kamerás
megfigyeléssel érintett terület előtt annak érdekében, hogy a belépők még a megfigyelt
területre való belépés előtt tudomást szerezhessenek a kamerák alkalmazásáról.

-

egyes kamerák elhelyezése:
Az érintett területen 4 darab kamera helyezkedik el, melyből 3 darab kamera a műtárgy
elzárótábláit, 1 darab kamera pedig a kezelői épületet figyeli a Mályvád felső műtárgy
védelme céljából.

-

az üzemeltető személy meghatározása: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

-

a felvételek tárolásának ideje: A kamera által rögzített felvételeket a rögzítéstől
számított 3 munkanapig tároljuk és őrizzük meg, ezt követően azokat törölni kell úgy,

hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak, kivéve bírósági vagy más hatósági
felhasználás esetén.
-

adatbiztonsági intézkedések:
1.
A kamerás felvételt csak az arra jogosultsággal rendelkező személy ismerheti
meg.
2.
A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő
cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések
kezdeményezése céljából végezhető.
3.
A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más
eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
4.
A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.
5.
A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet,
hogy az Adatkezelő személye azonosítható legyen.
6.
A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést
dokumentálni kell.
7.
A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a
hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
8.
A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a
rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
9.
Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása
és a szükséges hatósági eljárás kezdeményezése felől haladéktalanul intézkedni

-

megismerésre jogosult személyek köre: A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Informatikai Osztályának osztályvezetője

-

a felvétel továbbításának lehetősége: A kamerás felvétel továbbítására bíróság,
rendőrség vagy más hatóságok hivatalos eljárásban történt megkeresése alapján van
lehetőség.

-

a felvételek a munkáltató által milyen célra használható fel:
A célhoz kötött adatkezelésből fakadóan a kamerafelvételeket a fentebb meghatározott
célokra lehet felhasználni.

-

A felvételek felhasználása az alábbi célból történhet
A rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult
büntető-szabálysértési-, vagy más hatósági bírósági eljárásban – ideértve az érintett
személy vagy az üzemeltető által, jogainak érvényesítse céljából indított eljárásokat,
akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul szolgáljanak az erre törvényben
felhatalmazott adatkezelők általi felhasználással.

-

az érintetteket megillető jogok, azok gyakorlásának módja:
A felvételen szereplő személy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójától írásban
kérelmezheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, valamint az adatainak
törlését, zárolását, és a felvételek megtekintését.
Az érintetteket megilletik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és Tanács
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2016/679 számú rendeletben, valamit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogok.
1. Tájékoztatás kérése adatkezelésről:
Tájékoztatást kérhetnek az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatkezelés egyéb körülményeiről, illetve arról, hogy vele összefüggésben mi látható a
felvételen. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást.
2. Adatok törlése, zárolása:
A felvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül a kérelmező jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételek törlésére ne kerüljön sor, és a
felvételeket a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság zárolja. A kérelem teljesíthetőségéről
annak beérkezésétől számított 3 napon belül az igazgató dönt, melyről az érintettet
írásban értesíteni köteles.
3. Felvételekbe való betekintés:
Kizárólag azon időpontok közötti felvétel tekinthető meg, amíg a kérelmező a kamerával
megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit
nézheti meg, amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését. A felvételről
másolat nem kérhető a felvételen szereplő más személyek személyes adatai
védelméhez való jogainak tiszteletben tartása érdekében. A kérés engedélyezése esetén
a betekintést az érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb 15 napon
belül biztosítani kell az igazgató által megbízott személy jelenlétében.
-

az információs önrendelkezési jogok megsértése esetén rendelkezésre álló
jogérvényesítési eszközök:
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Igazgatóság a személyes adatainak kezelése során
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
a. panaszt nyújthat be az Igazgatóság felügyeletét ellátó szervhez (az Országos
Vízügyi Főigazgatóság útján a Belügyminisztériumhoz), a
b. panaszt nyújthat be NAIH –hoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
postacím: Budapest, 1363 Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu), illetőleg
c. felkeresheti az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét a szükséges intézkedés
megtétele céljából, valamint
d. lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Igazgatóság
székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy
tartózkodási
helye
szerinti
törvényszéket
megkeresheti
a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Igazgatóság
székhelye szerint a perre a Szegedi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Adatvédelmi Szabályzata megtalálható az
Igazgatóság honlapján – www.kovizig.hu – a „Közérdekű / Adatvédelem”
menüpont alatt.
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Nyilatkozat
kamerás megfigyelésről szóló tájékoztató megismeréséről

Alulírott …………………………………………...(név) – születési helye, ideje:……………………, anyja
neve:…………………………; lakcíme:……………………….. - aláírásommal igazolom, hogy a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kamerás megfigyelésről szóló – a kamerával ellátott területeken
is kihelyezett – tájékoztatóit a mai napon megismertem, az aláírásomat megelőzően
teljeskörűen elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem.
Kelt, …………… 20……… év ………………….. hó …… nap

NÉV*:………………………………………………

ALÁÍRÁS:……………………………………….
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