A
MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG
SZABÁLYZATA

a biztonsági kamerarendszer üzemeltetéséről
és
a rögzített képfelvételek felhasználásáról

Az adatkezelő, azaz a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út
2., nyilvántartási szám: Pk.60139/2001, adószáma: 18163274-2-42) a székhelyén folytatott
elektronikus képi megfigyelésre vonatkozó szabályokat – a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”) keretei között, az
egykori adatvédelmi biztosok és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányadó
ajánlásainak szem előtt tartásával – az alábbiak szerint állapítja meg.
Értelmező rendelkezések
Ezen szabályzat alkalmazásában:
a)

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 (GDPR 4. cikk 2.
pontja);

b)

adatkezelő: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ);

c)

adatvédelmi hatásvizsgálat: a GDPR 35. cikk rendelkezéseinek megfelelően elvégzett
hatásvizsgálat;

d)

adatvédelmi incidens: a biztonság 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 [GDPR 4.cikk 12. pont];

e)

érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett
dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során a bíróság jogos érdeke azonosításra és az
érintettek jogos érdekével összemérésre kerül;

f)

érintett: a biztonsági kamerával rögzített képfelvétel alapján azonosítható természetes személy,
így különösen alkalmazottak, valamint a MOKSZ területére belépő, illetve a kamerás
(elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő további személyek;

g)

kamerás megfigyelő rendszer: zárt láncú videórendszer, mely fixen telepített biztonsági
kamerákkal kültérben és beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig tárol;

h)

piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, melynek célja az érintett lényegre törő
tájékoztatása az adatkezelés tényéről;

i)

személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában
elsősorban képmás;
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j)

üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik
mozgókép rögzítése és tárolása.

1.

A szabályzat célja, tartalma

1.1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja annak biztosítása, hogy a Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: „MOKSZ”) mint adatkezelő és mint foglalkoztató a
székhelyén üzembe helyezett elektronikus képi megfigyelőrendszert (biztonsági
kamerarendszer) az érintett személyek (ideértve a MOKSZ munkavállalóit és a MOKSZ-szal egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket, a továbbiakban: „Alkalmazottak”; a
kamerás megfigyeléssel érintett személyek a továbbiakban együttesen: „Érintettek”)
információs önrendelkezési jogára vonatkozó európai uniós és magyar jogi szabályozással
összhangban, átláthatóan, az Érintettek alkotmányos és személyiségi jogait maradéktalanul
tiszteletben tartva alkalmazza.
1.2. A Szabályzat lefekteti a kamerás megfigyelés feltételrendszerére vonatkozó szabályokat (a
megfigyelés célja, jogalapja, a felvételek megőrzésének időtartama, a felvételek megtekintésére
jogosultak köre, adatbiztonsági követelmények), továbbá rögzíti az Érintettek megfigyeléssel
kapcsolatos jogainak érvényesítésére vonatkozó garanciákat, és ezzel a kamerarendszer
alkalmazásával összefüggő adatkezelés minden lényeges elemére kiterjedő, egyértelmű és
részletes tájékoztatást nyújt az Érintettek számára.
2.

A kamerás megfigyelés célja

2.1. A kamerás megfigyelés céljai az alábbiak:
• a MOKSZ által használt és a megfigyeléssel érintett épület biztonságának és vagyoni javainak,
berendezéseinek, műszaki cikkeinek, értéktárgyainak védelme, értékük, állaguk megóvása,
• a megfigyelt területen tartózkodó személyek életének, testi épségének és vagyoni javainak
védelme, biztosítása,
• jégpályán tartózkodó személyek jogosultságának ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a külön
megállapodásba foglalt jéghasználati szerződések alapján kizárólag olyan személyek
tartózkodhatnak a jégen, akik szerepelnek a lejelentett névsorban,
• jégen végzett tevékenység ellenőrzése, tekintettel arra, hogy bizonyos tevékenységek (pl.
ugrások) tiltottak
• károkozással járó jogsértő cselekmények megelőzése,
• az észlelt jogsértések felderítése, hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő
bizonyítása.
2.2. A fenti célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely
a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az
észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását
szolgálja.
2.3. A kamerarendszer által kezelt adatok köre: az Érintettek képmása, a megfigyeléssel érintett
személy magatartása, valamint a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok (példának okáért
tartózkodási hely, tartózkodási idő).
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3.

A kamerák elhelyezése, a megfigyelés és a képfelvételek felhasználásának célhoz kötöttsége

3.1. A MOKSZ az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll a 2.
pontban rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák lelőhelyét jelen Szabályzat 1.
számú melléklete tartalmazza.
3.2. Nem telepíthető kamera olyan helyiségekben, illetve olyan látószögben, amely az Alkalmazottak
munkaközi idejének eltöltése céljából lett kijelölve, továbbá tilos kamerát elhelyezni öltözőkben,
illemhelyiségekben, zuhanyzóban és minden olyan helyen, ahol a képi megfigyelés az emberi
méltóság sérelmével járhat.
3.3. A kamerás megfigyelésre és a rögzített képfelvétel felhasználására kizárólag a Szabályzatban
meghatározott célból kerülhet sor, feltéve, hogy a felhasználás a cél megvalósulásához
elengedhetetlen és arra alkalmas.
3.4. Képfelvétel alapján az Alkalmazottal szemben nem lehet a munkavégzésével összefüggő eljárást
indítani, kivéve, ha a munkajogi jogvita alapjául az Alkalmazott olyan magatartása szolgált, amely
a MOKSZ vagyoni érdekeit sérti vagy veszélyezteti, és a rögzített képfelvétel alkalmas e
magatartás bizonyítására.
4.

A kamerás megfigyelés jogalapja

4.1. Az Érintettek kamerás megfigyelése a MOKSZ jogos érdekén és – Alkalmazottak esetén, mint a
munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzésének részét képező adatkezelés – az Mt.
11/A. § (1) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazáson alapul.
4.2. Érdekmérlegelés: a jogos érdeken alapuló adatkezelés célját a jelen Szabályzat 2. pontja
tartalmazza. Az Érintetteknek az adatkezelés által korlátozott joga a képmáshoz és
magánszférához való jog. A MOKSZ a kamerák helyzetét úgy határozta meg, hogy a kamera
látószöge minden esetben valamely védendő személyre, eseményre vagy vagyonra irányuljon. A
kamerák csak képet rögzítenek, hangfelvétel rögzítésére nem alkalmasak. A kamerák által
megfigyelt területeken a kamerás megfigyelés célja (2. pont) kisebb korlátozással járó
intézkedéssel nem volt elérhető.
Tekintettel arra, hogy
i.
ii.
iii.
iv.

a MOKSZ minden esetben tájékoztatja az Érintetteket a kamerás megfigyelés tényéről és
lényeges körülményeiről,
ezért az Érintetteket az adatkezelés tényével előzetesen tisztában vannak,
az adatkezelés időtartama a jogszabályi előíráshoz igazodik (6. pont),
az adatok megtekintésére csak a jelen szabályzatban meghatározott személyek a leírt
eljárásrendben jogosultak (5. pont).

4.3. Az Érintettek a kamerás megfigyelés és képfelvétel-rögzítés tényéről és az adatkezelés
részleteiről írásbeli tájékoztatást kapnak. Tájékoztatási kötelezettsége részeként a MOKSZ
köteles a kamerák működéséről jól észlelhető helyen és módon figyelemfelhívó jelzést és a
legfontosabb információkat elhelyezni a megfigyelt területeken.
4.4. A MOKSZ területén végzett kamerás megfigyelés keretében készült mozgóképfelvétellel
összefüggő adatkezelés további jogalapja – kötelező adatkezelés hiányában – az érintett
hozzájárulása, mely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra azon érintettek esetében, akik a
MOKSZ területére önként, szabad akaratelhatározásukból lépnek be, vagy a MOKSZ bejáratát
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közvetlenül megközelítik. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az épületbe belépés előtti
tájékoztatás az adatkezelésről. A 16. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén a
hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló szülő adja meg ráutaló magatartással a fenti feltétel
teljesülése esetén.
4.5. Amennyiben az érintettnek kötelessége a MOKSZ területén való megjelenés és mulasztásának
jogkövetkezménye van, vagy jogos érdeke kívánja az épületbe való belépést, úgy az adatkezelés
jogalapja az érdekmérlegelési teszt alapján megállapított jogos érdek.
5. Hozzáférésre és visszanézésre jogosultak
5.1. A MOKSZ valós idejű, közvetlen megfigyelést folytat.
5.2. A rögzített képfelvételeket az ügyvezetés jogosult visszanézni. Kivételes esetekben a MOKSZ
biztonságáért felelős további személyek, különösen a biztonsági szolgálat tagjai is visszanézhetik
a felvételeket. A rögzített képfelvételek utólagos megtekintésére csak indokolt esetben, a
MOKSZ jogos érdekének érvényesítése (ld. Szabályzat 2. pont), illetve az Alkalmazott vagy más
Érintett jogainak gyakorlása érdekében (ld. Szabályzat 8. pont) kerülhet sor. A jogosultság
indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg
kell szüntetni.
5.3. A képfelvételekhez kapcsolódó, nem automatikus adatkezelési műveletek (visszanézés,
adathordozóra kimentés, továbbítás, egyedi törlés) tényéről, indokáról és idejéről, valamint az
adatkezelési műveletet végző és a felvételeket megismerő személyéről a MOKSZ köteles
jegyzőkönyvet felvenni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus
nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.
6. A képfelvételek megőrzésének helye és időtartama
6.1. A képfelvételeket a MOKSZ saját, belső szerverén őrzi.
6.2. A rögzített képfelvételeket a MOKSZ, felhasználás hiányában, legfeljebb a rögzítéstől számított
30 munkanapig tárolja. Felhasználás hiányában a felvételek a rögzítéstől számított 30
munkanapon automatikusan törlődnek.
7. Adatbiztonsági előírások
7.1. A MOKSZ az Érintettek személyes adatainak kezelését olyan informatikai rendszerben és
környezetben végzi, amely alkalmas arra, hogy megóvja az adatokat a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen
megsemmisülés vagy sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.
7.2. A kamerarendszer működtetésével összefüggésben kezelt személyes adatok biztonságának
védelméért a MOKSZ szervezetén belül az erre kijelölt személy/személyzet felelős. E feladata
ellátása keretében a felelős
− megteszi a kamerarendszer biztonságának megteremtéséhez és fenntartásához
szükséges hálózati, hardver- és szoftvervédelmi intézkedéseket (hozzáférési
jogosultságok kiosztása, érvényesítése és nyilvántartása, jelszóvédelem, vírusvédelem
stb.);
− biztosítja a kamerarendszer folyamatos és zavartalan működését.
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7.3. A MOKSZ haladéktalanul tájékoztatja az Érintettet, ha az informatikai rendszerben vagy azon
kívül tárolt adatállomány integritása sérült, és alappal feltételezhető, hogy az Érintettről
készített képfelvételekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzáférhetett.
7.4. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személy ne
láthassa a kameraképet, ennek érdekében a monitort lehetőség szerint elzárt, kulccsal vagy
biztonsági kóddal nyitható helyiségben célszerű elhelyezni. Abban az esetben, ha a monitor zárt
helyiségben elhelyezése nem lehetséges és a biztonságért felelős személy a pultot őrizetlenül
hagyja, ki kell jelentkeznie a kameraszoftverből vagy zárolnia kell a képernyőképet.
7.5. Képernyőképről további felvétel, ideértve a más eszközzel (pl. telefon) készített felvételt is, nem
készíthető.
7.6. A rögzítőegység elhelyezésekor alapvető cél, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá,
ennek érdekében minden fizikai biztonsági intézkedést meg kell tenni. Az adatokat az
adatvesztés elkerülése érdekében redundáns módon kell tárolni.
8. Az Érintett jogai és érvényesítésük
8.1. A MOKSZ kérelemre tájékoztatást nyújt az Érintett személy számára a kamerás megfigyelés
következtében a személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás
jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a
jogérvényesítés módjáról. A kért tájékoztatást a MOKSZ köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belül megadni. Az Érintett jogosult megismerni a Szabályzat 5.3. pontja alapján készült
jegyzőkönyv rá vonatkozó tartalmát.
8.2. Az Érintett a képfelvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti, hogy a képfelvételt a
MOKSZ ne törölje, ha az Érintett a GDPR 15. cikkében szabályozott hozzáférési jogát kívánja
gyakorolni, illetve, ha a törlés mellőzése vagy az adatkezelés korlátozása a 17. és 18. cikk szerint
szükséges az Érintett jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
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 három napon belül, hogy a törlés mellőzését kérték, nem kerül sor,
a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
Az átadásról, illetve az ilyen esetekben történő törlésről vagy megsemmisítésről jegyzőkönyvet
kell készíteni.
8.3. Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával a GDPR
rendelkezései szerint.
8.4. A MOKSZ nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést és nem végez profilalkotást. A
MOKSZ a jelen szabályzatban szereplő adatkezeléssel érintett adatokat csakis különösen
indokolt esetben továbbítja az EGT-n kívüli harmadik országba.
8.5. A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléssel, adatfeldolgozással és adattovábbítással
kapcsolatosan panasszal élhet az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
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Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
8.6. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának a kamerás megfigyelőrendszer
üzemeltetése során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt
jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
9. Az érintett külön nevesített jogosultságai
9.1. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog
Az érintett a képfelvétel készítésétől számított 3 munkanapon belül jogos érdeke esetén az ok
feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet haladéktalanul – még az automatikus törlés
előtt – be kell mutatni az elbírálásra jogosultnak.
A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén az érintett felvételrész későbbi
visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt a bíróság az adatkezelés korlátozott
jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását
biztosítja.
Zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a
törlésnek nincs helye.
A kérelem írásban terjeszthető elő, azt az érintett személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja.
Amennyiben a MOKSZ a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól a benyújtástól számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre
irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén, elektronikus úton ad
tájékoztatást.
9.2. A betekintéshez való jog
Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül írásban kérheti,
hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemről való döntésig a személyes adat nem
törölhető, ennek megakadályozása érdekében a kérelmet haladéktalanul be kell mutatni az
elbírálásra jogosult igazgatási vezetőnek. A betekintést ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett
időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani.
Az érintett a képmását tartalmazó mozgóképfelvételről abban az esetben kérhet másolatot,
amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.
9.3. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult írásban az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a
MOKSZ jogos érdeke.
A kérelem elutasítását a MOKSZ indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot zárolja. Az
adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem
akadályozza.
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9.4. A törléshez való jog
Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt a MOKSZ törölje, ha kezelése
jogellenes. A kérelemről a MOKSZ 25 napon belül dönt. A kérelem elutasítását a MOKSZ indokolni
köteles.
10. Az adatkezelő elérhetősége
Név: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
E-mail: info@hunskate.hu
Telefon: +36 1 252 2369
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 2.
11. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
E-mail: agnes.lakatos@fiaklaw.hu
Telefon: +36 20 478 2001
Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 10.
12. Záró rendelkezések
12.1.

Jelen Szabályzat 2020. augusztus 31. napján lép hatályba.

12.2.

A Szabályzat a Munkavállalók viszonyában a hatálybalépését követően keletkezett
foglalkoztatási jogviszonyok esetében a jogviszonyt létrehozó szerződés aláírásával, a
hatálybalépést megelőzően létrejött jogviszonyok tekintetében a MOKSZ általi közlésével
hatályosul.

12.3.

A hatályos jogi környezetnek való mindenkori megfelelés érdekében a MOKSZ rendszeresen
felülvizsgálja a Szabályzatot, és szükség szerint gondoskodik a változások Szabályzatba
történő átültetéséről. A Szabályzat karbantartásáért a MOKSZ felelős, köteles a jelen
Szabályzatot rendszeresen (legalább évente egyszer) felülvizsgálni és szükség esetén
aktualizálni azt.

12.4.

A MOKSZ fenntartja a jogot, hogy adatkezelési politikáját – a mindenkor hatályos jogszabályi
keretek között – módosítsa, és az ennek eredményeként bekövetkezett változtatásokat a
Szabályzatban érvényre juttassa.

12.5.

A MOKSZ a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi az Érintettek számára, és
gondoskodik arról, hogy annak tartalmát, illetve változásait valamennyi Érintett ténylegesen
megismerje.

Váradi Orsolya
ügyvezető igazgató
Budapest, 2020. augusztus 31.
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