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9/1. melléklet 

MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

 

Munkavállaló neve: ……………………………………………………. 

 

Tisztelt Munkavállalónk! 
 
Az Intézmény, mint munkáltató az adatvédelmi jogszabályokban – a 679/2016. Általános 
Adatvédelmi Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján – a munkavállalók személyes adatainak kezelése 
tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:  

 
1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 

1.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás vezetése  

A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggésben a közalkalmazott – a Kjt. 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre 
vonatkozó – személyes adatait vezeti a közalkalmazotti jogviszony létesítése, teljesítése, 
valamint adó-, és járulékkötelezettségek teljesítése jogcímén. Mindezen adatokról 
részletesen tájékozódhat az Intézmény adatvédelmi szabályzatában. 

A személyes adatokhoz a közalkalmazott felettese, valamint a személyzeti, munkaügyi és 
illetmény-számfejtési feladatokat ellátó, a 2. pontban meghatározott szerv e feladattal 
megbízott munkatársa feladatkörén belül férhet hozzá. Az adatkezelés időtartama a 
személyzeti, bér-és munkaügyi dokumentációt illetően 50 év.   
 
2. Tájékoztatás kijelölt közös adatkezelőről 

A személyes adatait a közalkalmazotti jogviszonyból eredő adó-, járulék- és 
társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak 
szerint – az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt szerv, mint közös 
adatkezelő számára továbbítja. Ezen adatkezelést végző intézmény megnevezése és címe: 
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2750 
Nagykörös, Ceglédi út 24.). A személyes adatokat az adatkezelő intézmény gazdasági 
irodájának dolgozói munkaköri feladatuk ellátása alapján és ehhez szükséges mértékben 
kezeli, amelyhez az ORGANP könyvelői szoftvert használja. 

Amennyiben a kijelölt adatkezelő személye a munkaviszony fennállása alatt változik, arról a 
munkáltató a munkavállalót tájékoztatni köteles. A személyes adatok egyúttal – jogszabályi 
kötelezettség alapján - a KIRA (Központosított Illetményszámfejtési Rendszer) rendszerbe 
rögzítésre kerülnek. 

A személyes adatokat a munkáltató és a közös adatkezelést végző intézmény csak a 
foglalkoztatással, a jutatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és 
teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, 
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nemzetbiztonsági okokból, törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a 
célnak megfelelő mértékben, a célhoz kötötten kezeli.  
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges 
valamennyi adat a KIR és a pedagógusigazolvány elkészítésével közreműködök részére 
továbbítható.  

A közalkalmazottat hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 
kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt adatot, 
információt illetően, amelyről a munkavégzés során, a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás 
során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség a közalkalmazotti jogviszony megszűnése 
után is határidő nélkül fennmarad. A kötelezettség nem vonatkozik a nevelőtestület tagjainak 
egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló 
fejlődésével kapcsolatos megbeszélésre. 

 
3. Tájékoztatás alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos adatkezelésről 

A Munkáltató jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében alkalmassági vizsgálatot köteles 
biztosítani és elvégeztetni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.  

Munkáltató tájékoztatja munkavállalót, hogy az alkalmassági vizsgálat kapcsán Munkáltató a 
munkavállalónak csak azt a személyes adatát kezeli, hogy a munkavállaló alkalmas-e a 
munkaviszony létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve az adott munkakör betöltéséhez.  

Az adatkezelés jogalapja a Munkáltatót terhelő jogi kötelezettség.  

A személyes adatot a Munkáltató a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig tárolja. A 
személyes adat címzettje a munkáltatói jog gyakorlására jogosult személy, valamint a 
munkaügyi feladatkört ellátó munkavállalók.  

 
4. Érintetti jogok biztosítása 

Önnek joga van a fenti adatkezelések vonatkozásában írásban tájékoztatást kérni az 
Intézmény által kezelt személyes adatairól, az adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérni, 
továbbá a Rendeletben meghatározott esetekben az adatkezelés korlátozását kérelmezni. A 
közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 
tájékoztatni az intézményvezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok 
aktualizálásáról. 

Ennek szükséges módja:  

- kérelem benyújtása személyes adatok módosításához, 
- fénymásolat az adatváltozást igazoló személyes iratról, melyre szükséges rávezetni, 

hogy az alkalmazott hozzájárul személyes adatainak fénymásolásához.  

 

A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 
tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 
másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 
kérhet személyi irataiba betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez 
történő megküldéséről. 
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Az Önt megillető jogokról részletes tájékoztatást az Intézmény nyilvánosan hozzáférhető 
Adatvédelmi szabályzatában olvashat, továbbá az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez 
fordulhat: név: Dr. Podruzsik Károly, e-mail cím: podruzsik.karoly@upcmail.hu 
tel.szám:+36-70-31-888-32! 

 
 
Pécel, 2018. ……………………hó ……. nap 

 
 
………………………………………………… 

 
 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

 
 

Munkáltatói jogkört gyakorló személy neve: ……………………………………………….. 

 
Záradék:  

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy a munkáltató adatvédelmi szabályzatát, a 
munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a kezelhető személyes 
adatok körére, az adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, 
továbbá a kifizetői adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, továbbá a 
munkavállalókat megillető jogokra vonatkozó rendelkezéseket megismertem. 

Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt 
elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem, annak egy példányát 
átvettem. 

 
Pécel, 2018. …………………….hó ……nap 
 
 
 
 

NÉV: ………………………………………………. 
  
 

ALÁÍRÁS: …………………..…………………….. 
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9/2. melléklet 

MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

Megbízott óraadó tanár neve: …………………………………….………………. 

 
Az Intézmény, mint megbízó és munkáltató az adatvédelmi jogszabályokban – a 
679/2016. Általános Adatvédelmi Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján – a megbízott, mint óraadó 
tanár személyes adatainak kezelése tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségének az 
alábbiakban tesz eleget:  

 
1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 

1.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás vezetése  

A munkáltató tájékoztatja a megbízott óraadó tanárt, hogy megbízási jogviszonyával 
összefüggésben a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nktv.) 41. 
§ (3) bekezdésében foglalt személyes adatokat vezeti a megbízási jogviszony létesítése, 
teljesítése, valamint adó-, és járulékkötelezettségek teljesítése jogcímén:  

nevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a 
Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezését, számát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, végzettségével, szakképzettségével 
kapcsolatos adatokat, oktatási azonosító számát.  

Mindezen adatokról részletesen tájékozódhat az Intézmény adatvédelmi szabályzatában. Ezen 
adatokat az Intézmény – az Nktv.-ben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére 
vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatja a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a 
bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási 
tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 
ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Az adattovábbítás jogalapját az 
Nktv. 41. § (5) bekezdésben foglalt jogi felhatalmazás teremti meg.  

A személyes adatokhoz az Intézmény vezetője, valamint a személyzeti, munkaügyi és 
illetmény-számfejtési feladatokat ellátó, 2. pontban meghatározott szerv e feladattal 
megbízott munkatársa feladatkörén belül férhet hozzá. Az adatkezelés időtartama a 
személyzeti, bér- és munkaügyi dokumentációt illetően 50 év.   
 

2. Tájékoztatás kijelölt közös adatkezelőről 

A személyes adatait a megbízási jogviszonyból eredő adó-, járulék- és 
társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak 
szerint – az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt szerv, mint közös 
adatkezelő számára továbbítja. Ezen adatkezelést végző intézmény megnevezése és címe: 
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2750 
Nagykörös, Ceglédi út 24.). A személyes adatokat az adatkezelő intézmény gazdasági 
irodájának dolgozói munkaköri feladatuk ellátása alapján és ehhez szükséges mértékben 
kezeli, amelyhez az ORGANP könyvelői szoftvert használja. 
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Amennyiben a kijelölt adatkezelő személye a munkaviszony fennállása alatt változik, arról a 
munkáltató az óraadó tanárt tájékoztatni köteles. A személyes adatok egyúttal – a vállalkozó 
óraadó tanárok kivételével – a KIRA (Központosított Illetményszámfejtési Rendszer) 
rendszerbe rögzítésre kerülnek.  

A személyes adatokat a munkáltató és a közös adatkezelést végző intézmény csak a 
foglalkoztatással, a jutatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és 
teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, 
nemzetbiztonsági okokból, törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a 
célnak megfelelő mértékben, a célhoz kötötten kezeli. A pedagógusigazolványra jogosultak 
esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR és a 
pedagógusigazolvány elkészítésével közreműködök részére továbbítható.  

A megbízott óraadó tanárt harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 
tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt adatot, információt illetően, amelyről 
a munkavégzés során, a tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A 
titoktartási kötelezettség a megbízási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 
fennmarad. A kötelezettség nem vonatkozik a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint 
a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével kapcsolatos 
megbeszélésre. 

 
3. Tájékoztatás alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos adatkezelésről 

A Munkáltató jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében alkalmassági vizsgálatot köteles 
biztosítani és elvégeztetni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.  
Munkáltató tájékoztatja a megbízott óraadó tanárt, hogy az alkalmassági vizsgálat kapcsán 
Munkáltató csak azt a személyes adatot kezeli, hogy a megbízott alkalmas-e a 
munkaviszony létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve az adott munkakör betöltéséhez.  

Az adatkezelés jogalapja a Munkáltatót terhelő jogi kötelezettség.  

A személyes adatot Munkáltató a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig tárolja. A 
személyes adat címzettje a munkáltatói jog gyakorlására jogosult személy, valamint a 
munkaügyi feladatkört ellátó munkavállalók.  
 
4. Érintetti jogok biztosítása 

Önnek joga van a fenti adatkezelések vonatkozásában írásban tájékoztatást kérni az 
Intézmény által kezelt személyes adatairól, az adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérni, a 
Rendeletben meghatározott esetekben az adatkezelés korlátozását kérelmezni. 
Az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni az 
intézményvezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 
Ennek szükséges módja:  

- kérelem benyújtása személyes adatok módosításához, 
- fénymásolat az adatváltozást igazoló személyes iratról, melyre szükséges rávezetni, 

hogy az alkalmazott hozzájárul személyes adatainak fénymásolásához.  
 
Ön a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó 
egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot 
vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet 
személyi irataiba betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő 
megküldéséről. 
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Az Önt megillető jogokról részletes tájékoztatást az Intézmény nyilvánosan hozzáférhető 
Adatvédelmi szabályzatában olvashat, továbbá az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez 
fordulhat: név: Dr. Podruzsik Károly, e-mail cím: podruzsik.karoly@upcmail.hu 
tel.szám:+36-70-31-888-32! 

 
 
Pécel, 2018. …………………….hó ………………. nap 
 
 
 

………………………………………………………… 
 
 
 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

 
munkáltatói jogkört gyakorló személy neve: …………………………………………….. 
 
Záradék:  

Alulírott megbízott óraadó tanár kijelentem, hogy a megbízó, mint munkáltató adatvédelmi 
szabályzatát, az óraadó tanárokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a 
kezelhető személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az 
adatok címzettjeire, továbbá a kifizetői adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, 
továbbá a munkavállalókat megillető jogokra vonatkozó rendelkezéseket megismertem. 

Egyúttal aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt elolvastam, annak 
rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem. 
 
 
Pécel, 2018. ………..…………….hó ……nap 
 
 
 
 

NÉV: ………………………………………………. 
 
 

ALÁÍRÁS: ……………………….………………….. 
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10/1. melléklet 
 

Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium 

 
 
 

Tanuló neve: ……………………………………………. 
 
 
 

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
MEGISMERÉSÉRŐL 

 
 
Alulírott (törvényes képviselő neve) ………………………………………………………… 

mint (tanuló neve) ………………………………………………………………… 

(születési hely, idő: ...…………………………………………………………………………) 

tanuló törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan 

a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Tanu-

lókra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót a rendelkezésemre bocsátotta, az abban foglalt 

tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.   

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a tanuló osztálytermében a faliújságon kifüggesztve, 

illetve a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

hivatalos honlapján, az alábbi linken keresztül:  

 

https://faysulipecel.hu/dokumentumok 

 

 

Kelt: …………...…………, 2018. ………………….…….hó ……nap 

 

 

 

………………………………………….. 

             törvényes képviselő aláírása 
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10/2. melléklet 
 

Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium 

 
 
 

Tanuló neve: ……………………………………………. 
 
 
 

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
MEGISMERÉSÉRŐL 

 
 
Alulírott (tanuló neve)………...…………………………………………………… 

(születési hely, idő:…...…………………………………………………………………………) 

mint érintett nyilatkozom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a Fáy András 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Tanulókra vonatkozó 

Adatkezelési tájékoztatót a rendelkezésemre bocsátotta, az abban foglalt tájékoztatást 

megértettem és tudomásul vettem.   

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a tanuló osztálytermében a faliújságon kifüggesztve, 

illetve a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

hivatalos honlapján, az alábbi linken keresztül:  

 

https://faysulipecel.hu/dokumentumok 

 

 

Kelt: …………...…………, 2018. ………………….…….hó ……nap 

 

 

 

………………………………………….. 

              tanuló aláírása 

 



11. melléklet 

KÖNYVTÁRI NYILVÁNTARTÁS 

Beiratkozó neve 
OM 

azonosítója 
Beiratkozás 

dátuma 
Aláírása 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



12. melléklet 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Készült: 2018. szeptember 01. 

Intézmény neve Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Érdekmérlegelési teszt tár-

gya 

Intézmény székhelyén, a parkolóban használt kettő darab ka-

merával kapcsolatosan az Intézmény és a munkavállalók érde-

keinek mérlegelése  

A tervezett adatkezelés 

célja 

 az Intézmény parkolójának védelme,  

 a személy- és vagyonbiztonság,  

 az ingatlan területén található vagyontárgyak védelme 

(az udvaron parkoló gépjárműveket is beleértve), 

 alkotmányos alapjogok védelme,  

 szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, 

 bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény ese-

tén az illetékes hatóság segítése 

A tervezett adatkezelés jog-

alapja 

 

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium jogos érdekeinek érvényesítéséhez szüksé-

ges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek 

az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, külö-

nösen, ha az érintett gyermek. 

A kamerarendszer nem tartozik a személy- és vagyonvédelmi, 

valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. tv. hatálya alá. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

 munkavállalók, tanulók képmása, magatartása 

 látogatók képmása, magatartása 

A személyes adatok for-

rása 

az érintettek szolgáltatják (belépve az ingatlan területére, il-

letve az ott tartózkodásukkal) 

Az adatkezelés időtartama 3 munkanap, indokolható esetekben ennél több, de maximum 

25 nap (pl. hosszú hétvégék, szabadságolások miatt az inciden-

sek észleléséhez nem elegendő a 3 munkanapnap, hatósági 

megkeresés) 
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Az adatok címzettjei  az Intézmény vezetője, helyettesei, az adatvédelmi 

tisztviselő és a kezelőszemélyzet 

Az Intézmény által a rend-

szer telepítése előtt vállalt 

garanciák  

 a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes sza-

bályozása (ki, mikor és hogyan tekintheti meg a felvé-

teleket, azok meddig vannak őrizve, az érintettek ho-

gyan élhetnek a jogaikkal stb.) 

 fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása 

 belső kameraszabályzatot követő eljárásrend megkö-

vetelése az adatkezelőtől 

 olyan kameratelepítési terv, amely figyelembe veszi a 

kamerák elhelyezésével kapcsolatos alapkövetelmé-

nyeket (érkezőbe, öltözőbe, mosdóba nem lehet kame-

rát kihelyezni, tilos a rejtett kamera használata stb.) és 

maximálisan figyelembe veszi a privát szféra védel-

mét. 

 érdekmérlegelési teszt lefolytatása 

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az érdekmérlegelési teszt so-

rán meghallgatott érintettek 

véleménye 

A tervezett kamerarendszerrel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt készítőjé-

hez. A kamerát a munkavállalók is szükséges tartják az 

esetleges lopások megelőzése érdekében. 

Az Intézmény jogos érdeke Az Intézmény székhelyének, épületének, vagyontárgyai-

nak, valamint munkavállalói, üzleti partnerei és látogatói 

biztonságának, valamint vagyontárgyának védelme. 

 

Indok: a kamerarendszer telepítésének igénye azért merült 

fel, mert  

 a tanulók védelme érdekében 

 előfordult már kisebb értékű lopás 

 elriasztó hatása van 
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Az adatkezelés szükségessége Az Intézmény véleménye szerint a székhelyére tervezett ka-

merarendszer a leghatékonyabb eszköz személy-, és va-

gyonvédelemre, a szabálysértések és bűncselekmények 

megelőzésére, valamint ilyen esemény megtörténte esetén 

az események felderítésre és az elkövető megtalálására, va-

lamint a felelősségre vonásának kezdeményezésére 

Az érintettek jogait és szabad-

ságait ért sérelem 

A felvételek készítése és tárolása, valamint megtekintése és 

egyéb módon felhasználása során az érintettek képmáshoz 

fűződő joga sérülhet 

Érdekmérlegelés  az Intézmény tulajdonának védelme az Alaptör-

vényben megfogalmazott alapjog 

 a készült felvételek korlátozott tárolási ideje, vala-

mint a jogosultságok szigorú szabályozása miatt az 

érintettek jogai és szabadságai nem sérülnek 

 a telepíteni kívánt rendszer az érintettek érdekeit is 

szolgálja, mert a munkavállalók, üzleti partnerek és 

látogatók személy- és vagyonvédelmét is elősegíti 

 a Intézmény vállalja, hogy az adatvédelmi szabály-

zatába, illetve csak a kamerarendszerre készült spe-

ciális szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz 

meg, amely garantálja az érintettek jogainak védel-

mét 

 a Intézmény vállalja, hogy az érintettek jogai és sza-

badságainak védelme érdekében a kamerarendszer-

rel kapcsolatos munkavállalói és látogatói tájékoz-

tatókat a lehető legkörültekintőbben készíti el és bo-

csátja azokat az érintettek rendelkezésére 
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AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

Az adatkezelés alapja Az Intézmény, mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a kame-

rarendszer esetében az adatkezelés jogalapja megfelel a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos ér-

deknek, illetve a kamerarendszer használata során nem sé-

rülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabad-

ságai oly módon, hogy felülírnák a Intézmény jogos érde-

két. 

 

Az Intézmény úgy döntött, kezelheti a kamerarendszer-

rel kapcsolatos személyi adatokat, mert jogalap tekinte-

tében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjá-

nak. 

 

 

Pécel, 2018. szeptember 01.       

 

 

       …………………………………………… 

              Intézmény vezetője 
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13. melléklet 

KAMERA/ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  

(Székhely: 2119 Pécel, Maglódi út 57.) 

 

Jelen Szabályzat az Intézmény Kamera/Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására 

vonatkozó szabályokat tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETÉNEK - (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) – 

való megfelelés céljából.  

A Szabályzat megállapítása és módosítása az Intézményvezető hatáskörébe tartozik.  

 

Pécel, 2018.  ……………....hó ……nap 

 

 

                         __________________________ 

   Csernovszkiné Antal Margit Zsuzsanna 

    Intézmény vezetője 

Hatályos: 2018. ……………..hó……nap  
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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

A Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

(továbbiakban: Intézményünk) a 2119 Pécel, Maglódi út 57. alatti székhelyén 

vagyonvédelmi, vagyonbiztonság célból összesen 4 darab kamerából álló elektronikus 

megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban 

felvétel). A meghatározott célokhoz tartozik még a munkavállalók életének, testi épségének 

védelme is, az esetleges veszélyforrások kiszűrése, illetve a munkafolyamatok ellenőrzése, 

koordinálása. Az Intézmény által alkalmazott kamerák rögzítik mindazon munkavállalók, 

vásárlók, megrendelők, szállítók és látogatók személyes adatait – úgymint hang-és képfelvételt, 

továbbá az érintettek magatartását -, akik az érintett területre belépnek. Jelen szabályzat célja a 

kamerák által készített személyes adatok kezelésének szabályainak, az adatok jogszerű kezelése 

és védelme érdekében tett intézkedések ismertetése, továbbá az érintetteteket megillető jogok 

biztosítása.   

Az alábbi helységekben, területen van négy darab kamera elhelyezve:  

I. Parkoló 

II. Kis kapu 

III. Hátsó kapu 

IV. Faház melletti kapu 

 

2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK: 

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),  

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.), 

 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve  

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). 

A jelen szabályzatban foglaltak megfelelnek az Európai Unió hatályos GDPR Rendeletének 

és a magyar jogszabályoknak is, azaz irányadó jogszabályoknak. 
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3. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTMA 

Az elektronikus megfigyelőrendszert a Intézmény vagyonvédelmi célból használja, amelynek 

alkalmazása során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. A meghatározott 

célokhoz tartozik még a munkavállalók életének, testi épségének védelme is, az esetleges 

veszélyforrások kiszűrése, illetve a munkafolyamatok ellenőrzése, koordinálása. Az 

adatkezelés megkezdése előtt Intézményünk érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek 

eredményét jelen tájékoztatással egyidejűleg közli a munkavállalóval. Ennek során 

megállapításra került, hogy nincsen olyan munkáltatói jog, érdek, személyes szabadság, amely 

elsőbbséget élvezne az Intézmény vagyonvédelmi céljával szemben. 

Az érdekmérlegelési teszt jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi.  

 

4. INTÉZMÉNYÜNK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

A kamera használata során alapvető elv az emberi méltóság tiszteletben tartása.  

A munkavállaók, tanulók, szállítók, látogatók tájékoztatása céljából az elülső és hátsó bejárati 

ajtajára, jól látható módon tájékoztatót helyez el az Intézmény. Ez a tájékoztató figyelmezteti 

az tanulókat, látogatókat, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a kamera 

felvételt készítsen.  

Intézményünk a kamerát úgy üzemelteti, hogy az megfelel az előírt szabályoknak. Ezek alapján 

a megfigyelőrendszer nem figyel közterületet, nem figyel kizárólag egy munkavállalót és az ő 

tevékenységét, még közvetve sem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a 

befolyásolása. Intézményünk rejtett kamerát sem használ semmilyen célból, Intézményünk a 

munkavállalókat is írásban tájékoztatja a megfigyelő rendszer alkalmazásáról, a munkavállaló 

pedig aláírásával igazolja a tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét.  

 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy 

a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.  

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények 

kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából 

végezhető.  
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c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt 

készíteni nem lehet.  

d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.  

e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az 

adatkezelő személye azonosítható legyen.  

f)  A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni 

kell.  

g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést 

haladéktalanul meg kell szüntetni. 

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre 

került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 

i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a 

szükséges hatósági eljárás kezdeményezéséről haladéktalanul intézkedni kell, egyben 

tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.  

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A rögzített felvételeket három munkanapig tároljuk, ezután automatikusan törlésre kerül. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől 

számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti 

Intézményünknél, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt. Kérésre a 

felvételeket zároljuk, ám amennyiben bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat 

Intézményünktől, azokat meg kell semmisítenünk. Intézményünk nem adhat ki olyan felvétel-

másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza. 

A felvétel felhasználásának az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot 

az arra jogosult bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánja felhasználni. 

A felvételek őrzésének helye: a Intézmény székhelyén található páncélszekrényben. Az 

elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy: Csernovszkiné Antal 

Margit Zsuzsanna. 

A felvétel megtekintését minden esetben a fentebb megadott illetékes személyhez címezve 

írásban kell kérelmezni. 
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Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 

feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzése céljából 

a kezelő személyzet és Intézményünk vezetője jogosult. A Intézmény külső adatfeldolgozót a 

kamerarendszer üzemeltetése és a felvételek kezelése céljából nem vesz igénybe. Az adatok 

megismerésére jogosult személyek: Intézményünk vezetője, adatvédelmi tisztviselője és a 

kezelő személyzet. 

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a 

Intézmény honlapján, illetve a székhelyén.  
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1. számú melléklet 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Készült: 2018. szeptember 01. 

Intézmény neve Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Érdekmérlegelési teszt 

tárgya 

Intézmény székhelyén, a parkolóban használt kettő darab 

kamerával kapcsolatosan az Intézmény és a munkavállalók 

érdekeinek mérlegelése  

A tervezett adatkezelés 

célja 

 az Intézmény parkolójának védelme,  

 a személy- és vagyonbiztonság,  

 az ingatlan területén található vagyontárgyak védelme 

(az udvaron parkoló gépjárműveket is beleértve), 

 alkotmányos alapjogok védelme,  

 szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, 

 bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény 

esetén az illetékes hatóság segítése 

A tervezett adatkezelés 

jogalapja 

 

(GDPR-megfeleltetés) 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés 

a Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 

szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 

alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 

védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

A kamerarendszer nem tartozik a személy- és vagyonvédelmi, 

valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. tv. hatálya alá. 

Az adatkezeléssel érintett 

személyes adatok köre 

 munkavállalók, tanulók képmása, magatartása 

 látogatók képmása, magatartása 

A személyes adatok 

forrása 

az érintettek szolgáltatják (belépve az ingatlan területére, 

illetve az ott tartózkodásukkal) 
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Az adatkezelés időtartama 3 munkanap, indokolható esetekben ennél több, de maximum 

25 nap (pl. hosszú hétvégék, szabadságolások miatt az 

incidensek észleléséhez nem elegendő a 3 munkanapnap, 

hatósági megkeresés) 

Az adatok címzettjei  az Intézmény vezetője, helyettesei, az adatvédelmi 

tisztviselő és a kezelőszemélyzet 

Az Intézmény által a 

rendszer telepítése előtt 

vállalt garanciák  

 a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes 

szabályozása (ki, mikor és hogyan tekintheti meg a 

felvételeket, azok meddig vannak őrizve, az érintettek 

hogyan élhetnek a jogaikkal stb.) 

 fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb 

érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása 

 belső kameraszabályzatot követő eljárásrend 

megkövetelése az adatkezelőtől 

 olyan kameratelepítési terv, amely figyelembe veszi a 

kamerák elhelyezésével kapcsolatos 

alapkövetelményeket (érkezőbe, öltözőbe, mosdóba 

nem lehet kamerát kihelyezni, tilos a rejtett kamera 

használata stb.) és maximálisan figyelembe veszi a 

privát szféra védelmét. 

 érdekmérlegelési teszt lefolytatása 

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az érdekmérlegelési teszt 

során meghallgatott 

érintettek véleménye 

A tervezett kamerarendszerrel kapcsolatos tiltakozás a teszt 

végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt 

készítőjéhez. A kamerát a munkavállalók is szükséges 

tartják az esetleges lopások megelőzése érdekében. 

Az Intézmény jogos érdeke Az Intézmény székhelyének, épületének, 

vagyontárgyainak, valamint munkavállalói, üzleti partnerei 

és látogatói biztonságának, valamint vagyontárgyának 

védelme. 
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Indok: a kamerarendszer telepítésének igénye azért merült 

fel, mert  

 a tanulók védelme érdekében 

 előfordult már kisebb értékű lopás 

 elriasztó hatása van 

Az adatkezelés szükségessége Az Intézmény véleménye szerint a székhelyére tervezett 

kamerarendszer a leghatékonyabb eszköz személy-, és 

vagyonvédelemre, a szabálysértések és bűncselekmények 

megelőzésére, valamint ilyen esemény megtörténte esetén 

az események felderítésre és az elkövető megtalálására, 

valamint a felelősségre vonásának kezdeményezésére 

Az érintettek jogait és 

szabadságait ért sérelem 

A felvételek készítése és tárolása, valamint megtekintése és 

egyéb módon felhasználása során az érintettek képmáshoz 

fűződő joga sérülhet 

Érdekmérlegelés  az Intézmény tulajdonának védelme az 

Alaptörvényben megfogalmazott alapjog 

 a készült felvételek korlátozott tárolási ideje, 

valamint a jogosultságok szigorú szabályozása 

miatt az érintettek jogai és szabadságai nem 

sérülnek 

 a telepíteni kívánt rendszer az érintettek érdekeit is 

szolgálja, mert a munkavállalók, üzleti partnerek és 

látogatók személy- és vagyonvédelmét is elősegíti 

 a Intézmény vállalja, hogy az adatvédelmi 

szabályzatába, illetve csak a kamerarendszerre 

készült speciális szabályzatába olyan garanciákat 

fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek 

jogainak védelmét 

 a Intézmény vállalja, hogy az érintettek jogai és 

szabadságainak védelme érdekében a 

kamerarendszerrel kapcsolatos munkavállalói és 

látogatói tájékoztatókat a lehető 
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legkörültekintőbben készíti el és bocsátja azokat az 

érintettek rendelkezésére 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

Az adatkezelés alapja Az Intézmény, mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a 

kamerarendszer esetében az adatkezelés jogalapja megfelel 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos 

érdeknek, illetve a kamerarendszer használata során nem 

sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és 

szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Intézmény jogos 

érdekét. 

Az Intézmény úgy döntött, kezelheti a 

kamerarendszerrel kapcsolatos személyi adatokat, mert 

jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontjának. 

 

 

Pécel, 2018. szeptember 01.       

 

 

       …………………………………………… 

              Intézmény vezetője 
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14. melléklet 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  

 

Munkavállaló neve:……………..………………………….. 

 

MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐESZKÖZ 

HASZNÁLATÁRÓL 

 

Kedves Munkatársunk! 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelve a Intéz-

ményünk elektronikus megfigyelőeszköz használatával kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről az 

alábbiakban tájékoztatjuk:  

Intézményünk a székhelyén vagyonvédelem, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme 

céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz (to-

vábbiakban felvétel).   

Felhívjuk munkavállalóink figyelmét arra, hogy az elektronikus eszköz által rögzített felvételen az azon 

szereplő személy képmása, hangja és magatartása személyes adatnak tekintendő.   

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelésünk jogalapja a munkáltató jogos 

érdeke. A rendszer üzemeltetője, a személyes adatok adatkezelője és adatfeldolgozója is az Intézmé-

nyünk.  Az adatkezelés megkezdése előtt Intézményünk érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek ered-

ményét jelen tájékoztatással egyidejűleg közli a munkavállalóval. 

Amennyiben az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, abban az esetben jól lát-

ható helyen és jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek számára a tájékozó-

dását elősegítő módon figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) helyezünk el. Ezt a tájékoztatást minden 

egyes kamera kapcsán megadjuk.  
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Intézményünk a székhelyén az alábbiak szerint üzemeltet kamerarendszert: 

 A kamera 

felszerelési 

helye 

A kamera által 

megfigyelt terület 
Cél Üzemelés módja Megjegyzés 

1. Parkoló  

 vagyonvédelem, 

emberi élet, testi 

épség védelme 

24 órás, rögzített  

2. Kis kapu  

vagyonvédelem, 

emberi élet, testi 

épség védelme 

24 órás, rögzített  

4. Hátsó kapu  

vagyonvédelem, 

emberi élet, testi 

épség védelme 

24 órás, rögzített  

5. 
Faház mel-

letti kapu 
 

vagyonvédelem, 

emberi élet, testi 

épség védelme 

24 órás, rögzített  

 

A rögzített felvételeket fő szabályként három munkanapig tároljuk, kivéve, ha valamely tevékenység 

vagy körülmény olyan kivételes esetet jelent, amikor – a célhoz kötöttség elvével és az elvégzett érdek-

mérlegelés teszttel összhangban, valamint a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve – a felvételeket 

három munkanapnál hosszabb időtartamig szükséges megőrizni.  

A felvétel felhasználásának az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot az arra 

jogosult bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánja felhasználni. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított 

három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti Intézményünknél, hogy 

az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt le. Kérésre a felvételeket zároljuk, ám amennyiben 

bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat Intézményünktől, azokat meg kell semmisítenünk. 

Intézményünk nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek sze-

mélyes adatait is tartalmazza. 

A felvételek őrzésének helye: 2119 Pécel, Maglódi út 57.  

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy: Csernovszkiné Antal Margit 

Zsuzsanna, telefonszám: 06-70-412-0759 



3 
 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítot-

takon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, 

az Intézmény vezetője és az adatvédelmi tisztviselő jogosult. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Önt megillető jogokat az alábbiakban ismertetjük 

röviden:  

1. Az adatkezelésünkről tájékoztatást kérhet (személyes adat kategóriája, jogalap, adatkezelés célja, adat-

kezelés időtartama, címzettek, akik megismerhetik a személyes adatokat), amelyet Intézményünk a tá-

jékoztatás kérést követő 25 napon belül teljesít az Ön által megadott elérhetőségre. 

2. A kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést, illetve zárolás kérhet a jogszabályokban meg-

határozott feltételek esetén. Zárolás során, ha a hatóság vagy bíróság 30 napon belül nem kéri a felvételt, 

akkor Intézményünknek a felvételt törölnie kell.  

3. Jogainak megsértése esetén hatósági panaszt tehet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Ha-

tóság – 1530 Bp., Pf.5.) vagy bírósághoz fordulhat.  

Az Önt megillető jogokról részletes tájékoztatást Intézményünk Adatkezelési szabályzatában olvashat, 

vagy az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (név: Dr. Podruzsik Károly, telefonszám: 

06-70-3188832)! 

A személyes adatok kezelése tekintetében a GDPR Rendeleten kívüli főbb irányadó jogszabályok az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). 

A tájékoztatás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Pécel, 201. ……………….. hó ………nap. 

 

…………………………………………..  

         (a munkavállaló aláírása) 

 

Készült 2 példányban: 

1. sz. pld. Munkavállaló 

2. sz. pld. Intézmény (a munkavállaló személyi anyaga) 

 



15. melléklet 

FÁY ANDRÁS MEZŐGAZDASÁGI  
SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA 

ÉS KOLLÉGIUM 

TÁJÉKOZTATÓ 

A PARKOLÓBAN FELSZERELT ELEKT-
RONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 

ALKALMAZÁSÁRÓL 

Tisztelt Látogatónk!  

Az új GDPR rendeleti szabályozásnak való megfele-
lés érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk: 

Az Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban: 
Intézmény) a 2119 Pécel, Maglódi út 57. szám alatti 
székhelyén a parkolóban a személy-, és vagyonvé-
delem érdekében elektronikus megfigyelőrend-
szert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést lehe-
tővé tesz (továbbiakban felvétel).  Az általunk alkal-
mazott eszköz az Ön tevékenységét is rögzíti. 

Az Intézmény személyes adatkezelésének alapja az 
Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a figyel-
mét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeret-
ében belép a kamerával megfigyelt területre, mint rá-
utaló magatartás, úgy ezzel a magatartásával hozzá-
járulását megadottnak tekintjük a felvétel készítésé-
hez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hoz-
zájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kér-
jük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt terü-
letre. 

A felvételeket az Intézmény a székhelyén tárolja a 
felvétel készítését követő három munkanapig. Az 
adatok megismerésére jogosult személyek: Intéz-
mény vezetője, adatvédelmi tisztviselője és a kezelő 
személyzet.  

Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a fel-
vétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől 
számított három munkanapon belül jogának vagy jo-
gos érdekének igazolásával kérheti az Intézménynél, 
hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne tö-
röljük le. A vonatkozó felvételek tárolása a jogos ér-
dek fennállásáig tárolásra kerül.  

A felvételek készítése kapcsán az Intézmény a ka-
mera üzemeltetésért külső céget vagy magánsze-
mélyt, mint Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A 
felvételeket az Intézmény csak jogi kötelezettség 
alapján továbbítja harmadik személynek (pl. ható-
sági megkeresés). A felvételekbe kizárólag a rend-
szer ellenőrzése, a vagyon sérelmére elkövetett jog-
sértések feltárására, bizonyítására, ill. az elkövető 
azonosítása céljából tekinthetnek be az erre jogosult 
személyek. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Önt 
megillető jogokat az alábbiakban ismertetjük rövi-
den: 

1. adatkezelésünkről tájékoztatást kérni (szemé-
lyes adat kategóriája, jogalap, adatkezelés célja, 
adatkezelés időtartama, címzettek, akik megis-
merhetik a személyes adatokat) az Intézmény 
adatvédelmi tisztviselőjétől 
(név: Dr. Podruzsik Károly,  
e-mail cím: podruzsik.karoly@upcmail.hu), 
amelyet az Intézmény a tájékoztatás kérést kö-
vető 25 munkanapon belül teljesít az Ön által 
megadott elérhetőségre. 

2. a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbí-
tést, törlést, illetve zárolás kérhet a jogszabá-
lyokban meghatározott feltételek esetén. Záro-
lás során, ha a hatóság vagy bíróság 30 napon 
belül nem kéri a felvételt, akkor az Intézmény-
nek a felvételt törölnie kell.  

3. jogainak megsértése esetén hatósági panaszt te-
het (Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badsági Hatóság – 1530 Bp., Pf.5.) vagy bíró-
sághoz fordulhat.  

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb 
irányadó jogszabályok a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Par-
lament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, vala-
mint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény. 

Köszönjük figyelmét! 

 

Pécel, 2018. szeptember 01. 

 

 

………………………….…………………….. 

         Csernovszkiné Antal Margit Zsuzsanna 

      Intézmény igazgatója 


