Hunyadi János Általános Iskola és AMI
7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9.

SZABÁLYZAT
A kamerarendszer üzemeltetésére

A Hunyadi János Általános Iskola és AMI (továbbiakban intézmény) területén
elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél
figyelembe vettük a 2012. évi I. törvényt ( a továbbiakban: Mt.), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló 2011. évi CXII. törvényt ( a
továbbiakban: Infotv. ), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv rendelkezéseit.
Az intézmény dolgozói, diákjai tájékoztatása megtörtént a megfigyelőrendszer
működéséről és annak szabályozásáról.
Az intézmény kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról,
hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.

A kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai









Az intézmény a munkavállalók és diákok személyhez fűződő jogát tiszteletben
tartja, annak korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról
előzetesen tájékoztatta.
Az adatkezelés során jogszerűen járunk el, mivel betartjuk az Infotv. 4. § (1)-(2)
alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve.
A rögzített felvételeket főszabályként 3 munkanapig tároljuk.
A rögzített felvételeket az intézmény harmadik fél részére csak törvényben
meghatározott esetben adja át. A rögzített anyagokat kizárólag a házirend
megsértése, egyéb szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve
munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.
Az inrtézmény igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus
megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében
szereplő célhoz kötöttség elvvel és érdekmérlegelés teszttel. Ezek szerint a
személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jogi gyakorlás és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.



A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a
kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont
vagy használatban lévő területet figyelünk meg.
Kihelyezett kamerák helye
1.Belső főbejárat
2.Földszinti folyosó
3.Első-második emeleti folyosó
4.Belső udvar
5.Aula



Az intézmény elsősorban
testi épség, jogtalan eltulajdonítás,
illetve
vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert.
Az intézmény nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi
méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra,
illemhelyekre.
Az Infotv. alapelveit alkalmazzuk a felvételek visszanézésekor is. Csak szűk
személyi csoport rendelkezik jogosultsággal, akik döntéshozatali jogkörrel
rendelkeznek.
Jelen szabályzatban rögzítésre kerül, hogy pontosak kik, milyen célból és milyen
időközönként nézheti/nézhetik vissza a felvételeket:
A megtekintésre jogosult személyek adatai:
Név
Miovecz János ig.
Velnerné Stark Rózsa igh.
Pedagógus mint érintett osztályfőnök









Az ügyfelek, vendégek az intézmény területére való belépéssel elismerik és
tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz,
hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről az
intézmény kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról,
hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.
Jelen szabályzat alkalmazása 2019.01.07 - től hatályos.

