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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Vagyonvédelmi kamera rendszerrel kapcsolatban 

 
 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: Szent-Györgyi Albert Agóra (továbbiakban: 

Adatkezelő), székhelye: 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23., E-mail címe: 

kapcsolat@agoraszeged.hu, telefonszáma: +36 62 563 480 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: RITEK Zrt., székhelye: 6724 Szeged, 

Huszár utca 1., e-mail címe: dpo@ritek.hu, telefonszáma: +36 62 421-247 

 

3. Érintettek kategóriái: különösen a látogatók, rendezvények és kiállítások után 

érdeklődők, rendezvényre érkezők, helyiség bérlők, rendezvény szervezők, fellépők, 

kiállítók, a gyermekeknek szervezett nyári tábor megrendelői, üzleti vendégek, 

karbantartók, szállítók. 

 

4. A kezelt személyes adat: az érintettekről és viselkedésükről készült, időazonos monitor 

képek és digitálisan rögzített kamera felvételek. 

 

5. Az adatkezelés célja:  

 

a) a nevelési és oktatási intézmények által felügyelt, csoportos beléptetésben az 

intézményben tartózkodó gyermek védelme, 

b) a vagyonvédelem biztosítása, 

c) munkahelyi és egyéb balesetek, rendkívüli események körülményeinek vizsgálata, 

d) a gépjárműben okozott károk rekonstruálásának a lehetőség biztosítása, 

e) az intézmény közérdekű tevékenységének rendeltetésszerű biztosítása, a látogatások 

folyamatos és biztonságos feltételeinek megteremtése 

 

6. A személyes adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 

érintett gyermek. 

 

7. Címzettek I., a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: A személyes 

adatokat kizárólag az Adatkezelő foglalkoztatásában, illetve megbízásában levő olyan 

személyek ismerhetik meg, akik számára ehhez kizárólagos joga van. 

 

8. Címzett II., a következő, a GDPR 4. cikk 10. pont szerinti harmadik fél részére 

történő adat átadás: adott esetben szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat 

lefolytató hatóságok, bíróságok felé. 

 

9. Címzett III., Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók: ---- 

 

10. A személyes adatok tárolásának időtartama: a kamera felvételeket 15 naptári napot 

követően a rendszer kitörli. 
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11. Adatbiztonság az adatkezelés során: A felvételeket az Adatkezelő nem köti össze más 

adatbázissal, a rendszer önálló és zárt. Az adatok tárolási ideje minimális. Az 

Adatkezelő Információbiztonsági Szabályzattal rendelkezik, a belső 

információbiztonsággal külön munkatárs foglalkozik. A kamerafelvételek az 

Adatkezelő székhelyén, az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett 

szerveren kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel 

védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A 

megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények 

kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából 

figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más 

eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 

 

12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog. Az érintett az 

Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot 

kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

b) A helyesbítéshez való jog. Az érintett helyesbítéshez való joga minden adatkezelési 

jogalap vonatkozásában megilleti. Az Adatkezelő a kérelmem esetén indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlanul kezelt személyes 

adatokat. 

c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő 

törölje a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő különösen abban az 

esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy 

zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során. 

d) Zároláshoz való jog. Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő 

zárolja, ami a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok tárolását. 

e) A tiltakozáshoz való jog. Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így 

például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében 

például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző 

eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljából továbbítaná, felhasználná. 

f) Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a 

személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen 

továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható és nem ütközik uniós vagy nemzeti 

jogszabály előírásába. 

g) Önkéntes hozzájárulás esetén a visszavonáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, 

hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

13. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban megadni a válaszát. 

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 
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Ha az érintettnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát, 

kérelmét az Adatkezelőnél megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg, hogy 

személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll, úgy  

 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést 

tenni és / vagy  

- jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni, amelynek elbírálása a Szegedi 

Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Egyéb tájékoztató elemek: 

Az Adatkezelő a megbízott adatvédelmi tisztviselővel érdekmérlegelési tesztet 

csináltatott, eszerint a garanciális feltételek betartásával, a kamera felvétel rögzítése 

során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai, a felvételen megfigyelhető 

magánszemélyek magatartása alapvetően  

• hétköznapi jellegű,  

• nem tartozik az emberi intim szféra területére,  

az ismeretterjesztő programokon, konferencián, szakköri foglalkozásokon való 

részvétel érdekében egy épületbe való belépés. 

 

S z e g e d, 2022. május 

 

 

 

        Orbán Hedvig 

           igazgatónő 
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