
TÁJÉKOZTATÓ 

A BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONTBAN MŰKÖDŐ  

BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL 

LÁTOGATÓK RÉSZÉRE 

Tájékoztatjuk Tisztelt látogatóinkat/ügyfeleinket, hogy a Barátság Kulturális Központ 2440 

Százhalombatta, Szent István tér 5. szám alatt található épületében a személy- és vagyonbiztonság 

érdekében elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) üzemeltet. 

Ön - a jelen tájékoztatás mellett – a Barátság Kulturális Központ területén megjelölt területre történő 

belépéssel tudomásul veszi és elfogadja a kép/videófelvétellel kapcsolatos adatkezelést.  
 

Az adatkezelő: Barátság Kulturális Központ (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.) 
 

Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (2800 Tatabánya, Mártírok útja 12.; email: 

kozma.livia@korend.hu) 
 

Az adatgyűjtés ténye: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendelete (Általános 

Adatvédelmi Rendelet „GDPR”) és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a kamera látószögével érzékelt 

területen elektronikus megfigyelő rendszer működik. 
 

Az érintett magánszemélyek és adatok köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére 

alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó 

személyekről készülő képfelvétel, mozgásból, viselkedésből származó következtetés. 
 

Az adatkezelés célja: A kamerarendszer működésének célja kizárólag a Barátság Kulturális Központ 

látogatók részére nyitva álló helyiségeiben tartózkodó személyek (foglalkoztatottak, ügyfelek, 

látogatók, más jelenlévők) életének, testi épségének, személyi szabadságának, valamint ezen személyek 

vagyontárgyainak védelme. A Barátság Kulturális Központ esetében cél az intézmény vagyonának és 

működési rendjének védelme. A személy- és vagyonvédelem érdekében cél a jogsértések észlelése, az 

elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, illetve, hogy szükség esetén ezekkel 

összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. 
 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti adatkezelő jogos érdeke 

alapján történő adatkezelés. 
 

Az adatkezelés időtartama: A kamerarendszer a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemel.  

A rögzített felvételek a szerveren 8 napig kerülnek tárolásra.  
 

A Barátság Kulturális Központ területén a kamerák elhelyezése a következő: 

 

Kamerák helye  Kamera pontos helye 
Kamera által megfigyel 

terület 
Megfigyelés célja 

2440 

Százhalombatta, 

Szent István tér 

5. 

1 
Fszt. jobb oldal, díszletező 

külső ajtajánál 
„A” folyosó 

Személy- és 

vagyonvédelem, 

baleset megelőzés 

2 
Fszt. bal oldal, közösségi tér 

bejáratánál 
„B” folyosó  

3 
Díszletező külső ajtó belső 

oldalán 

Ebédlő-, díszletező-, és 

műhelybejárat 

4 Közösségi tér ablaksor fölött Közösségi tér és büfépult 

5 
Fszt. jobb oldal, díszletező 

külső ajtajánál 
Művészbejáró, belső rész 

6 Művészbejáró fölött Művészbejáró, utcai rész 

 

 

 

 

 

 



 

Adatbiztonság: Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében az Adatkezelő fokozottan 

ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő 

intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, 

hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles az 

adattitok megőrzésére. 

 

Jogorvoslati lehetőségek: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban 

biztosított jogaikkal, úgymint 

- Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen 

tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről 

(GDPR 15. cikk) 

- Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az 

adatkezelő – az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16. cikk) 

- Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában 

kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok 

valamelyike fennáll, többek között, ha:  

o az adatkezelés célja megszűnt,  

o az érintett a hozzájárulását visszavonja, 

o az adatokat jogellenesen kezelték, 

o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell. 

A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges: 

o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

o az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

o népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

- Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az 

adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike 

fennáll: 

o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő 

ellenőrzi az adatok pontosságát, 

o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

o az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. 

- Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okból tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

- Jogorvoslati lehetőségek: érintett jogosult panaszt tenni 

o az adatkezelőnél: a Barátság Kulturális Központ (2440 Százhalombatta, Szent István tér 

5., email: bkk@mail.battanet.hu) 

o az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél: Korend Rendszerház Kft. / Kozma Lívia 

(2800 Tatabánya, Mártírok útja 12.; email: kozma.livia@korend.hu) 

o illetékes bírósághoz fordulhat 

o adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – NAIH – 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu) 

 

http://www.naih.hu/

