
KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a Jávorszky Ödön Kórház (továbbiakban: Intézmény) az objektum területén a 
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. 
Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak 
a hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje 
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15, azaz tizenöt munkanap elteltével törlésre kerül. 
Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként 
felhasználják. 
 
A kameraképek felhasználása 
Annak érdekében, hogy az Intézmény minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az 
Intézmény minden, a kamerával rögzített képekbe történő betekintésről és azok korlátozásáról 
jegyzőkönyvet vesz fel. A képekbe betekintési és korlátozási joggal csak az Intézmény által kijelölt 
személyek rendelkeznek. 
 
adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme 
céljából 
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, 
tartózkodási idő) 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (NAIH B/4542. 
számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 
adattárolás határideje: 

- főszabály szerint a rögzítéstől számított 15 nap, 
- amennyiben az érintett a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján a felvételről másolatot kér és azt az 

Adatkezelő biztosítja, a felvételt a másolat átadásáig korlátozza, ezt követően törli az Adatkezelő,  
- amennyiben a hatóság hivatalos eljárása során megkeresi az Adatkezelőt és a Hatóság számára az 

Adatkezelő a korlátozott felvételt átadja, úgy a felvétel Hatóság részére történő átadásáig, 
- amennyiben az előbbi két feltétel egyike sem valósul meg, úgy legkésőbb a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés alapján az általános elévülési ideig, 
azaz 5 évig őrzi meg. 

a személyes adatok, felvételek tárolásának helye: az Intézmény székhelye 
adattárolás módja: elektronikusan 
adatfeldolgozó: a szabályzat 1. számú melléklete szerint   
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: kamerarendszer üzemeltetési feladatainak ellátása 
érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez (a GDPR 17. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén), tiltakozáshoz való jog. 
 
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosult: 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Intézményhez címzett 
megkeresésével (postai úton, Vác 2600, Argenti Döme tér 1-3, elektronikus úton, 
vacikorhaz@javorszky.hu). 
 
Az érintett adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.), 
illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszéknél.  
 

 


