Somogyszob Község Önkormányzata
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

Közterületi térfigyelő kamerarendszer
Adatvédelmi tájékoztató
Bevezetés
Somogyszob Község Önkormányzata térfigyelő kamerarendszert építtetett ki és üzemeltet
Somogyszob közterületein jelen tájékoztató mellékletét képező kamerakiosztás szerint.
Somogyszob község területére belépőket tábla tájékoztatja a közterületi térfigyelő rendszer
működésének tényéről. A kamerák elhelyezésére szolgáló tartó oszlopokon figyelemfelkeltő
szabványos matrica jelzi a kamerák helyeit.

1. Értelmező rendelkezések
Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos illetve használó által
megnyitott és kijelölt részét., továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki
használhat. Közterületi térfigyelő kamerarendszer: A Kftv.7§.(3)bek. alapján közterületen
közbiztonsági illetve bűnmegelőzési célból bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon
elhelyezett képfelvevő rendszer. A rendszer azokat az eszközöket és megoldásokat foglalja
magába, melyek kamerák közterületen történő elhelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik
a közterület távoli megfigyelését, képfelvételek készítését, rögzítését, tárolását, valamint az adatok
továbbítását.

2. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
Adatkezelő:
Somogyszob Községi Önkormányzat
7563 Somogyszob, Petőfi Sándor utca 1.
Hodorics Katalin polgármester
Telefonszám: + 36 82 445002
Emailcím: polgarmester@somogyszob.t-online.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
EventDispo Kft
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14
Telefonszám: +36705334580
Emailcím: dpo@eventdispo.com
Az önkormányzati képviselő testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos
adatkezelést ellátó köztisztviselő:
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Németh György
7563 Somogyszob, Petőfi Sándor utca 1.
Telefonszám: +36 82 445002/4-es mellék
Emailcím: nemeth.gyorgy@somogyszob.t-online.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja: a település közbiztonságának növelése, a közterület általános rendjének
biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének
segítése, a bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása. Az adatkezelés
jogalapja: a Kftv.7.§(3) bekezdése közbiztonsági bűnmegelőzési célból teszi lehetővé képfelvevő
alkalmazását.
A Somogyszob Község Önkormányzata által létesített kamerarendszerrel történő közterületi
kamerázás, mind az adatkezelés céljára és az adatkezelő személyére tekintettel az Infotv. 3.§ 10a.
pontjában foglalt bűnüldözési célú adatkezelés fogalmának felel meg. Így ez a tevékenység nem a
GDPR hanem az infotv. hatálya alá tartozik, melyet alátámaszt a Mötv.13.§(1) bek.17. pontja,
amely önkormányzati közfeladatként jelöli meg a közreműködést a település közbiztonságának
biztosításában.

3.1. A képrögzítések kezelése, képfelvételek továbbítása
A képrögzítések kezelését, mivel a településen közterület felügyelő nincs, a Kftv. 8.§ (1)
bekezdése értelmében a jegyző illetve a kijelölt köztisztviselő végezheti. A felvételek kezelése
során további adatfeldolgozók nem kerülhetnek bevonásra. Az önkormányzati hivatal feljelentésére
indult hatósági eljárás esetén sor kerülhet a hatóság részére a rögzített adatok továbbítására,
átadására. A rögzített felvételt a kijelölt köztisztviselő az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság
részére történő továbbításig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg
a harminc napot. Az adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni. Ha a felvételen szereplő jogainak
érvényesítése érdekében eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott
kérelemre a felvételt továbbítani kell.

3.2. Tájékoztatás a képrögzítésről
A képrögzítés tényéről az érintettet tájékoztatni kell: a képrögzítő által megfigyelt terület határán
belépő személyt a kamerák működésére piktogram vagy matrica jól észlelhető figyelemfelhívó
elhelyezésével kell figyelmeztetni. A képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt
közterületről tájékoztatni kell a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a Hivatal honlapján közzé
kell tenni.

3.3. Képfelvételek megismerése
A térfigyelő rendszer képrögzítő eszközei által készített felvételek visszanézésére és kiadására
kizárólag a kijelölt köztisztviselő jogosult az erre a célra kialakított helyiségben illetve
munkaállomáson. A közterületi térfigyelő kamera rendszer által közvetített képek nem kerülnek
folyamatos megfigyelésre. A rögzített képfelvételek visszanézése a visszanézésre okot adó
esemény bekövetkezése után történik meg. A képfelvételek megismerését a képfelvétel
megismerési nyilvántartásban kell dokumentálni.

3.4. A térfigyelő rendszer felvételeinek felhasználása
A térfigyelő rendszer képrögzítő eszközei által készített felvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt elindult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt elindult közigazgatási hatósági eljárásban,
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c) a felvételen szereplő személy által jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használhatók fel.

3.5.

Képfelvételek megőrzési ideje

A képrögzítő rendszer jelenlegi kapacitását figyelembe véve a kamerarendszer képeinek
folyamatos - a nap 24 órájában történő - rögzítése mellett 30 napi adat rögzítését teszi lehetővé. A
képrögzítő rendszer úgy működik, hogy a tárolási kapacitás teljes feltöltés után az időben
legrégebbi felvételeket automatikusan törli.
Ha a hivatal kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárást megindította
és erről a törlési határidőn belül tájékoztatta a hivatalt, a kijelölt köztisztviselő a rögzített felvételt az
eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításig kezelheti azzal, hogy az
adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti
a Kftv 7.§ (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy az adatkezelő annak
továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani.
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt elindult eljárásban,
c) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
történő felhasználás céljából.
Ha a rögzített felvételt a kijelölt köztisztviselő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére
vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította - az Infotv. előírása értelmében, mely
szerint személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető - a felvételt a
továbbítással egyidejűleg törölni kell.

3.6. Betekintési jog
Somogyszob Község Önkormányzatának, mint adatkezelőnek biztosítania kell a magánszemélyek
számára, hogy a felvételen szereplő személy – az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam
alatt, azaz a felvétel elkészítésétől számított harminc napon belül – megtekinthesse a róla készült
felvételt.

4.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1.

Érintetti jogok

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható és közérthető
tájékoztatásra. A képfelvétel személyes adatnak minősül. Így az érintettet tájékoztatni kell, hogy a
közterületen térfigyelő kamerarendszer működik, informálni kell adatainak kezelését illetően arról,
hogy a kamerák képét a rendszer rögzíti, amikor a kamerák által megfigyelt közterületre belép,
közölni kell, hogy a felvételek törlésének mi a határideje, milyen céllal használhatóak fel a
felvételek. Tájékoztatni kell az érintetti jogok gyakorlásának feltételeiről. Az adatkezelő a
tájékoztató táblákkal, piktogramokkal és figyelemfelkeltő jelzésekkel és a weblapján elhelyezett, a
kamerarendszer működésével kapcsolatos adatok közlésével tesz eleget tájékoztatási
kötelezettségének. Az érintett jogosult, hogy érthető formában tájékoztatást kapjon az
adatkezelőtől a rendelkezésére álló kezelt személyes adatairól. Az Önkormányzat és a Hivatal az
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Infotv. előírásai szerint köteles biztosítani az adatokhoz történő hozzáférést, amely kiterjed a kezelt
személyes adatok teljeskörű megismerésére.

4.1.2. Hozzáférési jog
Az érintett jogosult, hogy a róla készült felvételt a jelen szabályzat 3.6.pontja alapján megtekintse.
A felvételen szereplő személy kérheti, hogy jogainak érvényesítése céljából elindított eljárásban
történő felhasználás céljából a felvételt az eljáró hatóság vagy szerv részére továbbítsák.

4.1.3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett a képfelvételek szerkesztésére, módosítására nem jogosult.

4.1.4. Törléshez való jog
Az adatkezelés során a képfelvételek a jogszabályban előírt törlési határidők alapján törlésre
kerülnek. Az adatkezelő úgy állítja be a képrögzítő eszközöket, hogy azok csak a törvényben
meghatározott időtartamig őrizzék meg a rögzített képeket. Az érintett nem jogosult a képfelvétel
megőrzési időn belüli törlésére.

4.1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogának gyakorlásával élve jelen szabályzat 3.7.
pontjában foglalt a képfelvétel megőrzési határidejének meghosszabbítására joga van az általa
meghatározott rögzített képfelvételek esetében, illetve a felvételekhez történő hozzáférésre. Az
adatkezelő az érintett kérésében szereplő határideig megőrzi a képfelvételről készített másolatot,
melyet az érintett kérésére kiadhat, ha másik érintett személyiségi jogát nem sérti, illetve hatósági
megkeresés esetén is.

5. A térfigyelő rendszer
A térfigyelő rendszer központi helyiségébe csak olyan személyek léphetnek be, akiknek az
adatkezelésre jogosultságuk van, illetve betekintésre jogosultak. Adatkezelést kizárólag a jegyző
illetve a kijelölt köztisztviselő végezhet ,akinek a munkaköri leírásába ezt a jogosultságot be kell
építeni.
Kizárólag az adatkezelési jogosultsággal rendelkező személy jogosult:
a) a kamerák által közvetített képek valós idejű megfigyelésére,
b) a kamerarendszer által rögzített képek visszanézésére,
c) a rögzített felvételek vagy felvételrészek elkülönítésére aszerint, hogy tartalmaznak-e
rendkívüli eseményt,
d) az adat kimentésére,
e) a képfelvétel betekintésre történő bemutatására,
f) az adat továbbítására,
g) az adat törlésére
Betekintésre jogosultak az eljáró hatóságok képviseletében megbízott személyek, a képfelvételen
szereplő érintett, amennyiben kérelmét az adatkezelőnek beterjesztette. A helyiségbe beléphet
továbbá ellenőrzés céljából az adatvédelmi tisztviselő és karbantartás szerződés keretében az MV
NetSystems Kft. dolgozója illetve megbízottja karbantartás, javítás, műszaki hiba elhárítás és
rendszer fejlesztés, frissítés céljából.
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6. Adattovábbítás
Adatot továbbítani csak az adatvédelmi szabályzatban -és jogszabályban- meghatározott
esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított
adathordozó eszközre történik. Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést a jelen
tájékoztató 5. pontjában nevezett adatkezelésre jogosult személyek végezhetnek.

7. Jogorvoslat:
Adatkezelő :
Somogyszob Község Önkormányzata
7563 Somogyszob Petőfi Sándor utca 1.
Hodorics Katalin polgármester
Telefonszám: + 36 82 445002
Emailcím: polgarmester@somogyszob.t-online.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
EventDispo Kft
Székhely : 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14
Cégjegyzékszám: 01-09-404355
Adószám: 25509575-2-42
Telefonszám: +36705334580
Email.cím: dpo@eventdispo.com

7.1.

Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, személyes adatai kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Önkormányzat és a Hivatal adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat.

7.2. Hatósági panaszügyintézés
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet
panaszt benyújtani. A NAIH a panaszt csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett
a Hatóságnál tett bejelentést megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben
megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
A NAIH elérhetősége:
Panasztétel: amennyiben az adatkezelő az Ön megkeresésére nem válaszol, kérését megtagadja,
vagy ígérete ellenére nem teljesíti, panasszal fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11..
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: https://naih.hu

7.3. Bírósági jogorvoslat
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
lehetősége van adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszéknél keresetet benyújtani.
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Mellékletek:
1. Köztéri kamerák elhelyezkedése
2. Térkép a kamerarendszer elhelyezkedéséről
2022. október. 24.
Somogyszob Községi Önkormányzat
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1. melléklet - Köztéri kamerák elhelyezkedése

Száma:

Helyszíne

Megfigyelt terület

Megfigyelés célja

1

KMB iroda előtti oszlop

Nagyatádi út úttest
kifelé

közbiztonság

2

KMB iroda előtti oszlop

Nagyatádi út úttest
befelé

közbiztonság

3

Sport és Kossuth utca sarok

Járdasziget
kereszteződés úttest

közbiztonság

4

Zrínyi és Sport utca sarok

Zrínyi utca úttest

közbiztonság

5

Zrínyi és Sport utca sarok

Sport utca úttest

közbiztonság

6

Óvoda teteje

Kossuth utca és Kálvin
utca kereszteződés
úttest

közbiztonság

7

Rákóczi utca 16.

Szabadság utca és
Rákóczi utca
kereszteződés úttest

közbiztonság

8

Rákóczi utca 16.

Rákóczi utca elágazó
rész úttest

közbiztonság

9

Petőfi utca 35.

Keleti Köz úttest

közbiztonság

10

Petőfi utca 35.

Petőfi utca úttest

közbiztonság

11

Eötvös és Ady utca kereszteződés

Eötvös utca úttest

közbiztonság

12

Eötvös és Ady utca kereszteződés

Eötvös és Ady utca
kereszteződés úttest

közbiztonság

13

Klubház előtti oszlop

Rákóczi utca úttest
Kaszó felé

közbiztonság

14

Klubház előtti oszlop

Szent Imre utca úttest

közbiztonság

15

Önkormányzat előtti oszlop

Eötvös utca Petőfi utca
kereszteződés úttest

közbiztonság

16

Temető

Nagykapu bejárat

illegális
hulladékelhelyezés,
közbiztonság

17

Temető

Kiskapu bejárat úttest,
úrnafalak

illegális
hulladékelhelyezés,
közbiztonság
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2. melléklet - Térkép a kamerarendszer elhelyezkedéséről
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