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Felhívjuk figyelmét, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 

Adatkezelő) a Polgármesteri Hivatal épületének területén az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai 

biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) 

BM rendelet 4. mellékletének 3.2.1.4.1. alszámú fejezetében előírt kötelezettségének teljesítése, 

valamint a megfigyeléssel érintett épület biztonságának és vagyoni javainak, berendezéseinek, 

minősített biztonsági besorolású informatikai infrastruktúrájának, értéktárgyainak védelme, 

értékük, állaguk megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek életének, testi 

épségének és vagyoni javainak védelme, biztosítása, károkozással járó jogsértő cselekmények 

megelőzése, az észlelt jogsértések felderítése, hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő 

bizonyítása céljából -elektronikus megfigyelő, - és rögzítő rendszert alkalmaz. Az elektronikus 

biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően. 

 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja: 

A kamerás megfigyelés célja a Polgármesteri Hivatal által használt és a megfigyeléssel érintett épület 
biztonságának és vagyoni javainak, berendezéseinek, minősített biztonsági besorolású informatikai 
infrastruktúrájának, értéktárgyainak védelme, értékük, állaguk megóvása, valamint a megfigyelt 
területen tartózkodó személyek életének, testi épségének és vagyoni javainak védelme, biztosítása, 
károkozással járó jogsértő cselekmények megelőzése, az észlelt jogsértések felderítése, hatósági 
vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítása. 

A kezelt adatok köre:  

Az érintettek képmása, a megfigyeléssel érintett magatartása, valamint a kameraképpel 

megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő). 

 

Az érintettek köre:  

A Polgármesteri Hivatal területére belépő természetes személyek 

 

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja: 

Az Érintettek kamerás megfigyelése az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, így az adatkezelés 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában rögzített jogalappal valósul meg. [Vonatkozó tagállami 

jogszabályok: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
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2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”) 30.§ (2) bekezdéseiben, továbbá az Mt. 11/A. § (1) 

bekezdésében, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos 

információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra 

vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 4. mellékletének 3.2.1.4.1. 

alszámú fejezetében szereplő jogszabályi felhatalmazás.] 

 

Hozzáférés a megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz: 

A Polgármesteri Hivatal valós idejű, közvetlen megfigyelést folytat azzal, hogy a felvételek 
rögzítésre kerülnek. 

A rögzített képfelvételeket kizárólag az adatkezelő Üzemeltetési Osztályának vezetője vagy 
akadályoztatása esetén Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője által kijelölt 
személy jogosult visszanézni, az adatvédelmi tisztviselővel történő előzetes egyeztetést követően.  

A rögzített képfelvételek utólagos megtekintésére csak indokolt esetben, a Polgármesteri Hivatal 
jogos érdekének érvényesítése az Érintett jogainak gyakorlása érdekében kerülhet sor. A jogosultság 
indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell 
szüntetni. 

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 Polgármesteri Hivatal 
köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus 
nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül. 

A megfigyelő rendszer rögzítő szerverének informatikai-technikai üzemeltetése, valamint az 

adatbiztonsági megfelelés technológiai biztosítása során a Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, 

Petőfi Sándor u. 1,; a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint Adatfeldolgozó Informatikai 

Igazgatóságának munkatársai a szerveren tárolt adatokhoz hozzáférhetnek, de azokról másolatot 

kizárólag a 8.2 pont szerinti esetben készíthetnek, amelyet haladéktalanul át kell adniuk Adatkezelő 

Üzemeltetési Osztályának vezetője, vagy annak akadályoztatása esetén Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Jegyzője által kijelölt személy részére. 

 

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. (F056/A) 

1.számú szerverszoba 

 

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama: 

A rögzített képfelvételeket a Polgármesteri Hivatal, felhasználás hiányában, legfeljebb a rögzítéstől 
számított 5 (öt) naptári napig tárolja. Felhasználás hiányában a felvételek a rögzítéstől számított 5. 
(ötödik) naptári napon automatikusan törlődnek. 

A kameraképek felhasználása: 

Az Érintett a képfelvétel rögzítésétől számított 5 (öt) napon belül kérheti, hogy a képfelvételt a 

Polgármesteri Hivatal 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 
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személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben 

megkeresésre attól számított harminc 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. 

 

Az Érintett jogai és érvényesítésük 
A Polgármesteri Hivatal kérelemre tájékoztatást nyújt az Érintett személy számára a kamerás 
megfigyelés következtében róla kezelt személyes adatokról. A kért tájékoztatást a Polgármesteri 
Hivatal köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megadni. Az Érintett jogosult 
megismerni a nem automatikus adatkezelési műveletekre vonatkozóan készült jegyzőkönyv rá 
vonatkozó tartalmát. 

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. 

A Polgármesteri Hivatal nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést és nem végez 
profilalkotást. A Polgármesteri Hivatal a jelen szabályzatban szereplő adatkezeléssel érintett 
adatokat nem továbbítja az EGT-n kívüli harmadik országba. 

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléssel, adatfeldolgozással és adattovábbítással 
kapcsolatosan panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Fentieken felül adatainak jogellenes kezelése esetén az illetékes bírósághoz is fordulhat.  

Az adatkezelő elérhetősége 
Név: Miskolc Megyeri Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

E-mail:   jegyzo@miskolc.hu 
Telefon: +36 46 512 700 

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 
Név: dr. Csillag Eszter 

E-mail: gdpr@miskolc.hu 
Telefon: +3620822008 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Adatkezelő 
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