
A KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA NYILVÁNOS MAGÁNTERÜLET VÉDELME 

A 2005. évi CXXXIII. törvény (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a továbbiakban Szvtv.) 28. § (2) 
bekezdése alapján tájékoztatjuk Önt, hogy épületünkben kamerarendszer működik.  
 

Mely adatait fogjuk kezelni? Az Önről, mint érintettről készült videofelvételt (képfelvételt). 

Milyen célból használjuk az Ön adatait? Vagyonvédelem érdekében. 

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 
Jogos érdek alapján (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30-
31. §)  

Meddig kezeljük az Ön adatait? Az adat rögzítésétől számított 3 munkanapig. 

Adatkezelő vagyonőrzési feladatokat ellátó személy, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. +36 1 411-6500/3410 

Adatfeldolgozó - 

Üzemeltető ELTE Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, 1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1c, 0-304. szoba, +36 20 559-4607  

A kamerák elhelyezkedése és látószöge: minden nyilvános tér teljes területe, kivéve mosdók. 

A felvételek tárolásának helyszíne: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 

Az Szvtv. 26. § (1) bekezdése alapján a vagyonőr a megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult: 

a) a területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a 

közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén – a megbízó eltérő rendelkezésének hiányában – az érintett belépését, ott-tartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani; 

b) a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására felhívni; 

c) a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt – a 28. § rendelkezései szerint – csomagja tartalmának, járművének, valamint a szállítmánynak bemutatására felhívni; 

d) a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni; 

e) elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni; 

f) a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. 

 
Hová fordulhat, ha a vagyonőr intézkedései által jogsérelem éri? 

• ELTE Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság, 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.  

• Bírósághoz: Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti tövényszék előtt is megindíthatja. 

Az Önről készült videofelvétellel összefüggésben Önt megillető jogosultságok (részletekért ld. https://konyvtar.elte.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat):  

1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről; 
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz; 
3. a videofelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje;  
4. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;  
5. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az ELTE adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

vagy bírósághoz fordulhat. 
 

Az ELTE adatvédelmi tisztviselője Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

dr. Rigó Kinga, ELTE Rektori Kabinet, Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.          www.naih.hu 

Tel.: +36 1 411-6500/2855; Email: kinga.rigo@rk.elte.hu       Tel.: +36-1-391-1400 
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