
Adatvédelmi Tájékoztató 
Térfigyelő kamera rendszerekkel kapcsolatban 

 
1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Ebesi Polgármesteri Hivatal 
4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048; ebesoffice@t-online.hu 
Weboldal: http://www.ebes.hu/onkormanyzati-intezmenyek/adatvedelem/ 

2. Adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége: 

Dr. Morvai Gábor; 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 52-565-048; jegyzo.ebes@t-online.hu 

3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

Varga Sándor, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1; 52-565-048/115; gdprebes@gmail.com  

4. Adatkezelés célja:  

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó 
jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati 
vagyon védelme. 

5. Adatkezelés jogalapja:  

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 7. §.; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e. pontja 

6. Adatkezelés/tárolás időtartama:  

7 §. (7) a. és b. pontja szerinti felvételek esetén 8 nap elteltével a felvételek automatikusan 
törlődnek. (emberi beavatkozás nélkül). 
Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását 
megindította, és erről a felügyelőt tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra 
jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés 
időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. 

7. Az érintettek köre:  

A felvételen szereplő személyek 

8. Adatok forrása:  

Térfigyelő kamera felvételek 

9. Személyes adatok fajtái:  

A felvételen szereplők képmása. 

10. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják:  

Közigazgatási hatósági eljárás esetén a megkereső hatóság, rendőrség, nemzetbiztonsági 
szolgálat, hivatásos katasztrófavédelmi szervezet. 
Az adattovábbítás fent megjelölt szervek megkeresésre/adatkérésére történhet, csak abban az 
esetben, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített 
felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli. 

11.  Személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: 



Közterület felügyelő, rendőrség munkatársai 

12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye:  

Nincs 

13. Érintettek jogai:  

Előzetes tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult a kezelt személyes adatai 
vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 
megelőzően tájékozódni. 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult személyes adatairól és az azok kezelésével 
összefüggő információkról tájékoztatást kérni. A kamera által készített felvételekbe 
betekinthet, de ezen betekintést kérelem útján a felvétel elkészültét követő 8 napig teheti 
meg. A kérelemben meg kell jelölni, hogy mikor és hol készült a felvétel és melyik nap kíván 
élni a betekintési jogával, illetve nyilatkozni, hogy a megtekinteni kívánt felvételen Ön 
szerepel. Ezen jog korlátozható vagy megtagadható, ha ez elengedhetetlenül szükséges a 
bűncselekmények eredményes megelőzéséhez vagy felderítéséhez. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult, hogy a pontatlanul vagy hiányosan rögzített 
személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérje. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult a személyes adatai kezelésének 
korlátozásét kérni, ha sérti jogos érdekeit, vagy amennyiben vitatja a Hivatal által kezelt adatai 
pontosságát, jogszerűségét, szükségességét. 

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Hivatal indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Infotv.-ben meghatározott feltételek 
fennállása esetén. A Hivatalnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok 
kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes 
adatok kezelését előíró, a Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve 
közérdekből, vagy a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében 

14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz: 
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Tel:+36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

15. Bírósági jogérvényesítés:  

A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken is 
megindíthatja. 


