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ADATKEZELŐ 

Adatkezelő: 

neve: Szekszárdi Tankerületi Központ 

székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 

levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 

képviseli: Gerzsei Péter Tankerületi igazgató 

Honlap cím: http://kk.gov.hu/szekszard 

e-mail: szekszard@kk.gov.hu  

telefonszám: 06 74 795-222 

 

Intézménye: 

neve: Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

székhelye: 7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 11. 

képviseli: Mészáros István intézményvezető 

e-mail- címe: igazgato@altisk-bszek.edu.hu 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az Adatkezelő alapvető célja, hogy minden esetben, tiszteletben tartsa a természetes személyek 

alapvető jogait és szabadságát, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat 

illeti. 

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (a 

továbbiakban: Tájékoztató) foglalt módon, a hatályos jogszabályok, így különösen a lentebb 

megjelölt jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli. 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelés jogszerűségére vonatkozó 

rendelkezéseket elsődlegesen  

− az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi 

rendelet, angol nevén: General Data Protection Regulation,( a továbbiakban: GDPR) és  

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  

tartalmazzák.  

 

Ezenkívül az egyéb speciális területekre, jogviszonyokra vonatkozó jogszabályok, 

iránymutatások is állapítanak meg adatvédelmi tárgyú szabályokat: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.); 

- 3/2019. számú iránymutatás a személyes adatok videóeszközökkel történő 

kezeléséről. (2. változat) (a továbbiakban: Iránymutatás) 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről ( továbbiakban: NAIH ajánlás) 

 

mailto:szekszard@kk.gov.hu
mailto:igazgato@altisk-bszek.edu.hu
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Az Adatkezelő a kamerarendszerével rögzítésre kerülő személyeket (továbbiakban: 

Érintettek) tájékoztatja az őket megillető információs önrendelkezési jog adta lehetőségeikről 

a kamerarendszer kezelése vonatkozásában. Az Érintett személyek köre azon természetes 

személyek, akik az intézmény (iskola) területére belépnek: 

- tanulók és törvényes képviselőik; 

- pedagógusok, munkavállalók; 

- szerződések teljesítésében részt vevő természetes személyek; 

- egyéb, az intézménybe belépő természetes személyek.  

 

A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes 

adatainak körét, az adatkezelés célját, jogalapját és módját. A Tájékoztató célja továbbá, hogy 

az Érintett megismerhesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetve jogérvényesítésének 

lehetséges módjait. 

Mindezek mellett az Adatkezelő figyelembe veszi az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatóit, valamint a nyilvánosságra hozott 

bírói gyakorlatot is. Az Adatkezelő különösen fontosnak tartja a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 

ajánlásában is kiemelt közérthetőség és átláthatóság követelményének megfelelést, és azt, hogy 

ezáltal az Érintett minél teljesebb és átfogóbb képet kaphasson személyes adatainak kezeléséről.  

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK  

A Tájékoztató alkalmazása szempontjából: 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint 

az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés.  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.  
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Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi. 

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő adatkezelési tevékenységének ellenőrzését és 

felügyeletét hivatali kötelezettsége keretében ellátó, autonóm jogállású személy, aki az 

adatkezelőnél folyó adatkezelési és adatvédelmi tevékenységét szakmai tanácsokkal, 

útmutatásokkal segíti.   

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából.  

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy 

a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy 

feleljen az adatkezelés céljainak, megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak.  

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.  

Érintetti jogok: a személyes adatainak kezelésével érintett természetes személyt személyes 

adatainak kezelése kapcsán megillető jogosultságai.    

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mely 

közigazgatási eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme, illetve az Európai 

Unión belüli szabad áramlásának biztosítása érdekében autonóm közhatalmi szervként.    

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.  

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez.  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – az érintettre – 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
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vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható.  

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA 

I. Az adatkezelés elvei 
 

Az adatkezelés során az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek 

megfelelően, az Érintetettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Érintettek számára átlátható 

módon igyekszik végezni adatkezelési tevékenységét. (jogszerűség, tisztességes eljárás és 

átláthatóság elve) 

Személyes adat gyűjtését az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

végzi, valamint az Érintettek adatait a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott 

célokkal összeegyeztethető módon kezeli. Az Adatkezelő törli a személyes adatot minden olyan 

esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt, és törvényi kötelezettség, vagy jogos érdek nem 

áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban. (célhoz kötöttség elve)  

Az Érintett által megadott személyes adatok az adatkezelés céljának elérése érdekében 

relevánsak és az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok körét a 

szükségesre korlátozza. Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amely az adatkezelés céljának 

eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekszik az Adatkezelő az 

adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés 

céljának eléréséhez fűződő érdeke engedi. (adattakarékosság elve)  

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést igyekszik megtenni annak érdekében, hogy az 

adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy 

helyesbítse az Érintett kérése alapján, amellyel gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról. 

(pontosság elve)  

Az Adatkezelő törlési határidőket állapít meg annak biztosítása érdekében, hogy a személyes 

adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon. (korlátozott tárolhatóság)  

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen 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. (integritás és bizalmas jelleg)  

Az Adatkezelő a tudomány és technológia aktuális állása és a megvalósítás költségei, továbbá 

az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és 

szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével - 

mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan 
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megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az 

adatvédelmi elvek, másrészt a GDPR-ben foglalt követelmények teljesítése és az Érintettek 

jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelési folyamatába. 

(elszámoltathatóság elve) 

 

II. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelésnek több lehetséges feltétele, jogalapja lehet, melyek közül legalább egy 

szükséges ahhoz, hogy az adatkezelés jogszerű legyen. Egyfelől maga az Érintett is 

hozzájárulhat személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben ez az önkéntes hozzájárulás 

teremti meg az Adatkezelő számára a jogalapot. 

Másfelől bizonyos egyéb célból az Érintett kifejezett hozzájárulásának hiányában is 

kezelhetőek a személyes adatai.  

Az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában is kezelhetőek a személyes adatai, ha 

− az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

− az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

− az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

− az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy 

− 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. 

 

Az Adatkezelő a kamera használatának tekintetében a GDPR 6. cikk 1.) bekezdés f) pontja 

szerint kezeli a személyes adatokat, azaz az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.   

 

III. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelése célja a munkavállalók és a tanulók vagyontárgyainak védelme. A 

vagyonvédelem körében a kamerarendszer üzemeltetésének további célja a jogsértések 

megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, valamint azonosításának elősegítése.  

Az Adatkezelő célja a jogsértések megelőzése tekintetében is fennáll, mivel a kamerarendszer 

üzemeltetése önmagában jelentős visszatartó erővel bír a jogsértések lehetséges elkövetésével 

szemben. 

Az Adatkezelő az iskola udvarán elektronikus rögzítő rendszert (továbbiakban: 

kamerarendszer) üzemeltet a vagyontárgyak védelme céljából. A kamerarendszer üzemeltetője 

és működtetője az Adatkezelő. A kamera hangot nem rögzít.  
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vagy/is 

közvetlen 

megfigyelés) 

Az adatkezelés 

jogalap 

1. kamera 

D épület, 

logopédia 

kerékpártároló vagyontárgyak 

védelme,  

folyamatos, 24 

óra 

időtartamban 

rögzített 

kamerafelvétel  

Az Adatkezelő 

vagy egy 

harmadik fél 

jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez 

szükséges 

/GDPR 6 cikk. 

1.) bekezdés f.) 

pontja  

 

IV. A kezelt adatok köre 

 

Az Érintettek képfelvételeken látszódó képmása. 

 

V. Az adatkezelés helye, módja, ideje. 

A kamerarendszer élő képét az Adatkezelő nem követi, azonban a rögzített képet tárolja. 

Meghatározott személyeknek joga van a tárolt felvételek indokolt esetben történő 

visszanézésére. Az Adatkezelő képviselője, azaz az intézményvezető és az általa írásban 

megbízott személy, a rendszergazda jogosult a rögzített felvétel visszanézésére, jegyzőkönyv 

felvétele mellett.   

Minden kamera tekintetében a rögzített felvételek megőrzési ideje 72 óra. 

    

Adatbiztonsági intézkedések, rögzített felvétel visszanézése 

A tárolt felvételekhez a hozzáférés csak biztonságos módon és akként történik, hogy a felvételt 

megtekintő adatkezelő személye azonosítható legyen.  

A rögzített felvételekről készített mentést az Adatkezelő dokumentálja. A rögzített felvétel 

visszanézésére kizárólag indokolt és nyilvántartásban rögzített esetben kerül sor.  

A felvétel visszanézésére kizárólag jogszabálysértés, bűncselekmény gyanúja, illetve személyi 

sérülés bekövetkezése szolgálhat indokul.  

A nyilvántartásban rögzítésre kerül a visszanézés célja, oka, ideje, a felvételt megtekintők 

pontos személye és a visszanézés alapján végrehajtott cselekmények. (1. melléklet A rögzített 

felvétel visszanézéséről szóló jegyzőkönyv) 
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ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATFELDOL-

GOZÓK, ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő az adatkezelés során nem vesz igénybe adatfeldolgozót.  

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Adatkezelő azon helyiségeibe, ahol adatkezelés történik, 

hozzáférési jogosultsággal nem rendelkező személyek ne juthassanak be. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és 

üzemelteti, hogy biztosítsa és megőrizze a személyes adatok tekintetében  

− a rendelkezésre állást, tehát az arra jogosultak szükség szerint hozzáférjenek, 

− a bizalmasságot, vagyis a személyes adatok védve legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel 

szemben, és 

− az adatintegritást, ami védi a személyes adat teljességét.  

 

A rögzített felvételek az Adatkezelő saját mechanikailag védett szerverén és a saját fájl-

rendszerében kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést 

megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik a személyes adatok megfelelő szintű 

védelméről, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében.  

 

A kamerarendszer által rögzített felvételek jogosulatlanok számára nem kerülnek továbbításra; 

arra kizárólag az emberi élet, testi épség vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések 

(bűncselekmények) bizonyítása, illetve balesetek körülményeinek utólagos vizsgálata céljából 

az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság stb. – hivatalos kérése esetén van 

mód. 

 

AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Az Érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR -ben illetve az Info tv-ben 

biztosított jogaival. 

 

Tájékoztatás, Hozzáférés joga: 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó adatokról, valamint az 

Érintett személyes adatai kezelésének részleteiről, így különösen az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén annak címzettjeiről. Az Adatkezelő ezen 

tájékoztatási kötelezettségének részben jelen Tájékoztató útján tesz eleget, azonban az Érintett 

jogosult egyedi tájékoztatást is kérni az Adatkezelőtől, melynek segítségével az Érintett 

visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről, és így ezekhez a 

személyes adataihoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet. Az Érintettnek joga van 

ahhoz, hogy megkeresse az Adatkezelőt a rá vonatkozó kamerafelvétel megtekintése, illetve a 

részére történő megküldése érdekében.  
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Helyesbítés joga: 

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére az Érintett pontatlan vagy hiányos személyes adatait 

helyesbíti, illetve kiegészíti. A kamerafelvételek tekintetében pl.: amennyiben a 

kamerafelvételek készítésének dátuma hibásan lenne feltüntetve, de egyéb tekintetben ez a 

jog nem értelmezhető. 

 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen olyan esetekben, amikor nem ő adta 

meg a kifejezett hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, hanem az Adatkezelő azt más 

jogalapból kifolyólag kezeli. Ide tartozik többek között  

− a személyes adatoknak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló 

kezelése [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés], 

− a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. 

 

Törlés joga: 

Az Adatkezelő abban az esetben, ha a törlést jogszabályi előírás nem zárja ki, a személyes 

adatot az Érintett kérelmére törli. Különösen akkor kerülhet sor mindere, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

− a személyes adatok kezelése jogellenes, 

− az Érintett hozzájárulását visszavonja, 

− az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

− a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, vagy 

− a személyes adatok törlését jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat előírja. 

 

Az Érintett törléshez való jogával nem élet, ha az adatkezelés szükséges: 

− a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása   

céljából; 

− a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

− a népegészségügy területét érintő közérdek céljából; 

− a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

−  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Korlátozás joga: 

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek 

valamelyike teljesül: 

− a személyes adatok pontossága vitatott (a pontosság tisztázásáig), 

− jogellenes az adatkezelés, de az Érintett a törlést ellenzi, és helyette az adatkezelés 

korlátozását kéri, 
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− az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (a tiltakozás elbírálásáig), 

− az Adatkezelőnek nincs szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az 

Érintett jogai védelméhez azokat igényli.  

Az Adatkezelő kérelem alapján, 60 napig zárolja a megjelölt felvételt. Amennyiben az 

Érintett vagy az általa megjelölt Hatóság nem jelentkeznek a zárolt felvétellel kapcsolatban 

az Adatkezelőnél, a zárolás feloldása előtt 30 nappal az Érintett értesítésre kerül a zárolás 

feloldásának időpontjáról. 
 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Az Érintett – amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán alapul – jogosult arra, 

hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

ADATVÉDELMI INCIDENS 

 

Adatvédelmi incidensnek nevezzük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.  

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensek dokumentálása mellett köteles a megfelelő 

folyamatokat és intézkedéseket alkalmazni abból a célból, hogy a biztonsági incidenseket 

időben felderítse és kezelje, valamint a jövőre nézve újbóli előfordulásukat megakadályozza. 
 

 

AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA 

 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Fontos azonban, hogy az Adatkezelő törekszik az 

Érintettel való együttműködésre, így érdemes először közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni a 

panasszal. Lehetséges ugyanis, hogy egy hosszadalmas hatósági vagy bírósági eljárás helyett 

az Adatkezelő egyből, önként orvosolja az Érintett érdeksérelmét. 

 

Panaszát elsősorban az alábbi címen terjesztheti elő:  
 

neve: Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

székhelye: 7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 11. 

képviseli: Mészáros István intézményvezető 

e-mail- címe: igazgato@altisk-bszek.edu.hu 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni:  

mailto:igazgato@altisk-bszek.edu.hu
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Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11  

Levelezési cím: 1374 Budapest Pf. 603  

Telefon: 06 (1) 391-1400  

Fax: 06 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

 

Másrészt az Érintett, jogainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat. A per az Adatkezelő 

székhelye szerinti törvényszék, azaz a Szekszárdi Törvényszék (7100 Szekszárd, Dózsa György 

utca 2.) hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye 

(tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
 

AZ ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT ADATVÉDELMI 

TISZTVISELŐ 

 

Az Érintett segítséget kérhet a személyes adatainak kezelésével összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint a jogainak biztosításával kapcsolatban az Adatkezelőnél az 

adatvédelmi tisztviselői pozíciót betöltő személytől, az alábbi elérhetőségen keresztül: 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Pukli László 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail-címe: adatvedelem@isucomp.hu 
 

Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos 

munkáját segítő, ilyen irányú szakértelemmel rendelkező személy. Az adatvédelmi tisztviselő 

számára az Adatkezelő köteles a szakmai függetlenséget biztosítani, így tehát az Érintettet egy, 

az Adatkezelőtől független, de az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban információkkal 

rendelkező személy segítheti a problémája megoldásában. 

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely 

módosításról az Adatkezelő az Érintettet a rendelkezésére álló lehetőségei szerint tájékoztatja, 

a módosított Tájékoztatót pedig az Érintett számára megismerhetővé és hozzáférhetővé teszi. 

Ezen jogfenntartás célja, hogy az Adatkezelő egyrészt naprakészen tarthassa a Tájékoztatót, a 

jogszabályi változásoknak megfelelő módosítások segítségével, másrészt az esetleges 

hiányosságokat pótolhassa, a hibákat javíthassa, harmadrészt pedig a kialakított gyakorlatot a 

megszerzett tapasztalatok alapján, a jogszabályi keretek között rugalmasan felülvizsgálhassa, 

fejleszthesse. Jelen Tájékoztató 2021. december 6. napjától, visszavonásig érvényes. 

 

  

Bátaszék, 2021 december 6. 
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1. melléklet A rögzített felvétel visszanézéséről szóló jegyzőkönyv 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Adat betekintéssel érintett felvétel adatai (pl.:kamera száma, neve): ………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye): ……………………………………………. 
 

Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum- óra-perc formátumban kifejezve), illetve 

a valós idejű felvétel megtekintésének kezdő, illetve befejező időpontja:…………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve, beosztása, érintettsége:……………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  
 

Adatbetekintés helyszíne és ideje: …………………………………………………………… 
 

Adatbetekintés indoka és célja: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó):  

-felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából  

-illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő  

   átadása  

-felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése  

-egyéb: …………………………………………………………………………………. 

 

Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns 

események:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................  

 

Dátum: …………………………………… 

 

 

…………………………………….. 

Aláírás 

[adatbetekintésre jogosult neve] 

 

 

 

……………………………………    ………………………………………… 

Aláírás                                                  Aláírás 

[adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve] 

 


