7. számú melléklet Dorog Város Önkormányzata Adatvédelmi Szabályzatához

Adatkezelési tájékoztató
a kamerával megfigyelt területre belépő személyek részére
Dorog Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja, hogy a hatályos hazai és uniós adatvédelmi
elvek és szabályok mellett a közrend és közbiztonság javítása, valamint az önkormányzati
vagyon védelme érdekében Dorog Város egyes közterületein köztéri kamerarendszert
üzemeltet. Dorog Város Önkormányzatának célja, hogy a város lakói és a városba látogatók
biztonságérzetét növelje.
Az elektronikus biztonságtechnikai rendszer személyes adatokat, képfelvételeket rögzít és tárol.
Az Önkormányzat a térfigyelő kamerarendszerről az előírt tájékoztatási kötelezettségnek
honlapján jelen tájékoztatóval tesz eleget.
Az Adatkezelő neve és adatai:
Dorog Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelet
Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Képviseli: Kecskésné Patos Szilvia jegyző
Telefonszám: 06-33-431-299
e-mail: jegyzo@dorog.hu
A képfelvevőt a Közterületfelügylet üzemelteti és kezeli [közterület-felügyleti tv. 7. § (4)
bekezdés]. A térfigyelő rendszer Dorog Város Önkormányzat tulajdona. A technikai rendszerek
karbantartása külső szakcéggel folyamatosan biztosított.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Balázsi-Kiss Bernadett
Címe: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefon: 06-33-431-299
A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának, vagyis az adatkezelésnek a
célja:
a) A közrend és közbiztonság javítása, valamint az önkormányzati vagyon védelme;
b) A város lakossága és a városba látogatók biztonságérzetének növelése;
c) Az emberi élet, a testi épség, valamint vagyonvédelem érdekében a jogsértések
megelőzése, észlelése, bizonyítása, az elkövető tettenérése, bűnmegelőzés;
d) A bekövetkező rendkívüli események, balesetek során történtek utólagos vizsgálatának,
illetőleg a hatósági jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja:
• közérdekű cél biztosítása: közrend és közbiztonság [a közterület-felügyleti törvény 7.§
(3) bekezdés és 22.§ (1) bekezdés];
• az érintett hozzájárulása: a kamerával megfigyelt területre való belépéssel [az EU
2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint a közterületfelügyeleti tv.7.§ (3)-(5) bekezdés].
A kezelt adatok köre: területre belépő személyeknek a kamerák által rögzített képfelvételeken
látszódó képmása és egyéb a kameraképpel megszerezhető adatai.
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Az adatkezelés időtartama:
• a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 8, azaz nyolc nap elteltével
törlésre kerül [közterület-felügyleti törvény 7.§ (7) bekezdés b) pont]
• a rendőri intézkedéssel összefüggésben készült, illetve a büntető- vagy szabálysértési
eljárás megindítását megalapozó körülményt tartalmazó felvételeket az ügyben eljáró
hatóság megkereséséig, de legkésőbb 30 napig lehet megőrizni [közterület felügyleti tv.
7.§ (8) bekezdés];
• akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy
intézkedés érinti, a jogainak gyakorlása érdekében indított eljárás céljából kérheti, hogy
a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő
30 napig ne törölje [közterület felügyleti tv. 7/A.§ (5) bekezdés].
Az rögzített és tárolt személyes adatokat, képfelvételeket a fenti időtartamok elteltével
felhasználás hiányában megsemmisítik, illetőleg törlik a rendszerből. Felhasználásnak az
minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági
eljárásban bizonyítékként felhasználják.
Az érintettek kategóriái:
A kamerával megfigyelt területre belépő személyek.
A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz hozzáférő személyek:
- kizárólag az Önkormányzat illetve a Közterületfelügyelet részéről erre feljogosított
személyek;
- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, illetve az
eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá;
- az érintett, azzal, hogy betekintése nem sértheti harmadik személy adatvédelmi jogait.
A személyes adatok, felvételek tárolásának helye:
Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.)
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult:
a) az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkeresésében személyes adatai kezeléséről
tájékoztatást kérni, illetve adataiba betekintést, az adatokhoz való hozzáférést kérni. A
betekintési jog gyakorlását úgy kell biztosítani, hogy az ne értse harmadik személy
adatvédelmi jogait;
b) a jogszabályban meghatározott esetekben adati törlését kérni;
c) az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törlés helyett korlátozza ill. zárolja a felvételt, ha
olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta;
d) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
e) az érintett jogainak sérelme esetén panasszal hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos a)-c) pont szerinti megkeresést a jegyzo@dorog.hu email címen, vagy 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. postacímen teheti meg.
A d) pont szerinti jogának gyakorlását az adatvédelmi hatóság lentebb megadott elérhetőségein,
illetve az illetékes bíróságnál kezdeményezheti.
A személyes adatok törlését az alábbi módon tudja az érintett kezdeményezni:
- e-mail útján az jegyzo@dorog.hu keresztül vagy 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. postacímen
küldött írásbeli megkeresésben.
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Jogorvoslati lehetőségek:
A Hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen az adtavédelmi hatóságnál azaz, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság vagy NAIH), ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós rendeletet. A
Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult
bírósági jogorvoslattal élni.
Amennyiben az érintett szerint az Társaság vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy
vizsgálatot kezdeményezhet a Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság
vizsgálata ingyenes.
A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük Hatóságnál történő
panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e a GDPR rendeletnek nem megfelelő
kezelése következtében megsértették az e a rendelet szerinti jogait.
Kártérítési jog
Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik
minden olyan kárért, amelyet a GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó
csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem
tartotta be az a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy
azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely
Adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra,
hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól
visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük
mértékének.
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Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.
A NAIH elérhetősége:
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím:
1530 Budapest, Pf. 5.
Honlap:
http://www.naih.hu
Telefon:
06-1/391-1400
Telefax:
06-1/391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Adatbiztonsági intézkedések
Dorog Város Önkormányzat kijelenti, hogy megfelelő technikai és szervezeti biztonsági
intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő
személyes adatokat védje 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.
Dorog Város Önkormányzat gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat
megfelelően tájékoztassa az adatvédelmi követelményekről.

Dorog Város Önkormányzat területén felszerelt kamerák elhelyezkedése és az általuk
megfigyelt területek:
A kamerák az alábbi területek megfigyelését végzik:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Felszerelés helye
Polgármesteri Hivatal
(Dorog, Bécsi út 79-81.)
Mária tér
(Dorog, Béla király u.8.)
Hősök tere
(Dorog, Bécsi út 42.)
Mária utca - Bécsi út sarok
(Dorog, Bécsi út 36.)
Gorkij utca - Bécsi út sarok
(Dorog, Bécsi út 1.)
Köztársaság út - Iskola
kereszteződése (Dorog, Schmidt
ltp.9.)
Művelődési központ
(Dorog, Otthon tér 1.-4.)
Gimnázium
(Dorog, Otthon tér 3.)
Eötvös Iskola
(Dorog, Bányászkörönd 28.)
Jubileumi tér - Bányász körönd
kereszteződése
(Dorog, Brikettgyár u.4.)
Jubileumi játszótér
4

Kamera
(db)

Megfigyelt terület

2

Esztergomi út, Bécsi út

1

2

Mária tér-Mária barlang
Hősök tere, Szent József
templom
Mária utca, Bécsi út (Bp.
felé), Csolnoki út

1

Bécsi út Bp. felé

1

2

Köztársaság út Jubileumi tér
felé, uszoda parkoló
Otthon tér, Hétszínvirág
Óvoda előtti útszakasz
alagút bejárat, Munkás utca
Liget lakópark felé

1

Bányászkörönd

1
1

Köztársaság út
Jubileumi játszótér

1
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12..
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:

(Dorog, Honvéd u.1.)
Esztergomi út - Diófa sarok
(Dorog, Bécsi út 42.)
Határ út - Bécsi út sarok
(Dorog, Határ u.1.)
Bécsi út 40., Schmidt Agora területe
(Dorog, Bécsi út 42.)
Esztergomi út az Erőművel szemben
(Dorog, Esztergomi u.23.)
Köztársaság út, Futball stadionnál
(Dorog, Schmidt ltp.14-16.)
Iskola utca, Munkás utcai
kereszteződés (Dorog, Iskola u.2.)
Bécsi út 64.
(Dorog, Bécsi út 64.)
Radnóti úti játszótér
(Dorog, Radnóti u.26.)
KalanDorka játszótér
(Dorog, Iskola u.4.)

Dorog, 2018. július 25.

5

1

Esztergomi út a város
irányába

1

Bécsi út Dorog felé

2

Schmidt Agora
Esztergomi út mindkét
irányban
Zenepavilon, Stadion
bejárata és a sportszékház

2
2

1

Munkás út üzletsor
Körforgalom (Esztergomi
út, Bécsi út)

1

Radnóti úti játszótér

1
29

Kalandorka játszótér

1

