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1. Preambulum
Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem
(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842,
továbbiakban: Adatkezelő) ismertesse Önnel a - vagyonvédelmi és biztonsági célból –
székhelyén, és képzési helyszínén kamerák üzemeltetésével együtt járó adatkezelési
műveleteit, megfelelve
-

-

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 – General Data
Protection Regulation (GDPR) előírásaiban, és
a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak.

2. Adatkezelő
A Budapesti Metropolitan Egyetem Adatkezelőnek minősül a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +361-273-2987, e-mail: metujog.kapu@metropolitan.hu
Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és
adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek
alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános
Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a metujog.kapu@metropolitan.hu címen.

3. Az adatkezelés célja
3.1. Az adattakarékosság elvének megvalósulása mellett Adatkezelő a 1148 Budapest, Nagy
Lajos király út 1-9. szám alatti székhelyén, és a 1077 Budapest, Rózsa utca 4-6. szám alatti
képzési helyszínének épületében (továbbiakban képzési helyszínek) elektronikus
megfigyelőrendszert (továbbiakban kamerarendszer) működtet annak érdekében, hogy
megelőzhető, illetve bizonyítható legyen jogsértő cselekmények elkövetése, ezáltal az Egyetem
képzési helyszínein tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, és a vagyon
védelme.
3.2. Adatkezelő a kamerarendszer működtetése során mérlegelte annak érintettekre gyakorolt
hatását, és megállapította, hogy a felvételek készítése nem jár az érintettek érdekeire, alapvető
jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással. A képzési
helyszíneken a kamerás megfigyelőrendszer az élet, és testi épség megóvása, a személyi
szabadság biztosítása, és a vagyon védelme céljából működtethető, beleértve az adatvagyont is.
A fenti cél eléréséhez ez az Adatkezelő rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.
3.3. A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés
megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben kezelhető személyes adat.

céljának

3.4. A kamerás megfigyelőrendszer működtetésének nem célja a munkavállalók,
foglalkoztatottak ellenőrzése, munkaintenzitásuk figyelemmel kísérése, azonban munkabaleset
kivizsgálásához, hatósági és bírósági peres eljáráshoz - ideértve az érintett személy vagy az
üzemeltető által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat - a felvétel bizonyítékul
felhasználható.

4. A felvételkészítés és tárolás

4.1. Adatkezelő képzési helyszínein végzett kamerás megfigyelés keretében készült
mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke lesz, azon
érintettek esetében, akik a képzési helyszín épületébe, udvarra, egyéb ingatlanba önként, szabad
akaratukból lépnek be, vagy a képzési helyszín bejáratát közvetlenül megközelítik.
4.2. A bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó tábla az alábbi rövidített tartalmú tájékoztatást
tartalmazza: „Az épületben az élet és testi épség megóvása, a személyi szabadság biztosítása
valamint a vagyonbiztonság megőrzése céljából kamerarendszer van elhelyezve, mely
mozgóképet rögzít. A kamerák működésének tényét a bejáratoknál elhelyezett piktogram jelzi.
Az ezzel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztató Adatkezelő honlapján elérhető.”

5. A kezelt adatok köre, a tárolás időtartama és helye

5.1. Az épületekben és az épületeken elhelyezett kamerák mozgóképet rögzítenek és
folyamatosan üzemelnek. A kamerák hangot nem rögzítenek.
5.2. A felvételek tárolásának ideje felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 7 naptári nap,
melynek elteltével haladéktalanul, automatikusan törlésre kerül a felvétel. Amennyiben a
felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítéként kerül felhasználásra, az eljárás
jogerős befejezését követően kerül törlésre.
5.3. A tárolás helye az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer részét képező
digitális viedórögzítő készülék merevlemeze.

6. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek

6.1. A kamerák mozgóképet – képfelvételt – rögzítenek, és egyidejűleg lehetővé teszik a valós
idejű megfigyelést a biztonsági szolgálati, rendészeti feladatokat szerződéses jogviszonyban
ellátó gazdálkodó szervezet (Nevada Holding Kft.; székhelye: 2016 Leányfalu, Sasülés u. 5.;
adószáma: 25446533-2-13, Cg.: 13-09-192761) alkalmazottainak, foglalkoztatottjainak
számára, és Adatkezelő üzemeltetési igazgatóságának portaszolgálatot ellátó munkavállalóinak
számára. A beosztás, feladatkör megszűnése esetén a jogosultság haladéktalanul visszavonásra
kerül.
6.2. A rögzített felvétel megtekintésének helyét, időpontját, időtartamát, célját, a megtekintő(k)
nevét, beosztását és a megtekintett felvétel azonosításra alkalmas módon való feltüntetését
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és azt az iratkezelési szabályok szerint iratként iktatja, vezeti.
6.3. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt
kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét Adatkezelő a
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
6.4. A rögzített képfelvételek adattovábbításának tényét, annak pontos tárgyát, jogalapját,
időpontját, a megkereső (címzett) nevét az iratkezelés szabályai szerint Adatkezelő
dokumentálja.

7. A kamerák elhelyezése
7.1. Az Adatkezelő székhelyén a biztonsági kamerák látószögében az alábbi területek láthatók;
a Főépület bejáratai, közlekedői, a Körépület bejáratai, az étterem, a Nagyelőadó, és a
számítógépes laborok.

Adatkezelő Rózsa utcai képzési helyszínén a biztonsági kamerák látószögében az alábbi
területek láthatók: Rózsa utcai homlokzat, a recepció, a teherkapu, az étterem, a büfé előtere,
az irodák előtti közlekedő, a számítógépes termek.
7.2. A kamerák működését a bejáratoknál elhelyezett tájékoztató tábla jelzi. Rejtett kamera
nem üzemel.
7.3 Nem irányul kamera olyan helyre, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen
a mosdóban, illemhelyen, öltözőben, zuhanyzóban történtek megfigyelésére.
7.4. A kamera látószöge nem irányul dolgozói munkaállomásra, továbbá közterületre.
7.5. A képfelvétel megtekintésére szolgáló monitor úgy került elhelyezésre, hogy illetéktelen
személy ne láthassa a kameraképet, ennek érdekében a monitor folyamatos őrzés alatt álló
helyiségben került elhelyezésre.

8. Az Önt megillető jogok
Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a metujog.kapu@metropolitan.hu email-címen
érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek
között -:
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont
adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítését; (16. cikk)
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17.
cikk)
e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)
f) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti
hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben
peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti
tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

9. Kapcsolat
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel
metujog.kapu@metropolitan.hu e-mail címen.

kérjük,

forduljon

hozzánk

a

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki 2018. május 25-én. Az Adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu.
Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
elérhetőségen válaszolunk.
Adatkezelési tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a www.metropolitan.hu
weboldalon.

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA
rektor
Budapesti Metropolitan Egyetem

