
 

 

Adatkezelési tájékoztató (kivonat) 
 
a  

Gál Ferenc Főiskola  
által üzemeltetett kamerás 

megfigyelőrendszerről 
 
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője: 
Gál Ferenc Főiskola  
Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 6. 
Azonosító: 699001689 

A kezelt adatok köre: 
az elektronikus megfigyelő rendszer által 
megfigyelt területre belépő személy, így különösen 
hallgató, munkavállaló, látogató képmása, az 
érintett felvételen látható cselekvése, mozgása, a 
felvétel készítésének napja és ideje. A kamerák 
hangot nem rögzítenek. 
 
A felvétel készítésének a célja: 
Az Adatkezelő a kamerás megfigyelőrendszert az 
emberi élet és testi épség védelme, az üzleti titok 
védelme, vagyonvédelem, valamint a jogsértések 
észlelése, és a jogsértő cselekmények bizonyítása 
érdekében használja. 
 
A felvétel készítésének jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogszerű 
érdekeinek az érvényesítése, azaz az élet- és 
vagyonvédelem biztosításához fűződő jogos 
érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 
 
A felvétel tárolásának időtartama és helye:  
Az adatkezelő kamerái által készített felvételeket 
30 napig tárolja, kivéve, ha valamilyen célból az 
Adatkezelő felhasználja.  
Az Adatkezelő a felvételeket a székhelyén tárolja. 
 
A felvételekhez hozzáférő személyek: 
A felvételhez az Adatkezelő kijelölt alkalmazottai, 
kollégái férhetnek hozzá, de csakis feladataik 
ellátása érdekében.  
 
A felvételek felhasználása: 
Az Adatkezelő a rögzített felvételeket az alábbi 
esetekben használja fel: 

 bűncselekmény vagy szabálysértés 
gyanújának észlelése esetén a feljelentés 
elkészítése érdekében 

 az érintett joggyakorlás teljesítése érdekében 

 hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések 
teljesítése érdekében. 

 
 
 
 
 
 
 

Az Ön jogai különösen: 
 
I. A tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való 

jog 
Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától 
számított 30 munkanapon belül tájékoztatást 
kérhet arról, hogy mi látható a felvételen Önnel 
összefüggésben. A kérelmében meg kell jelölnie, 
hogy 
• milyen napon, és mikor készült, illetve mely 

kamerák által készített felvétel zárolását kéri, 
• miről ismerhetjük önt fel, 
• és milyen módon kéri a tájékoztatást. 
 
Az Adatkezelő 30 napon belül teljesíti kérését. 
 

II. Korlátozáshoz való jog 
Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától 
számított 30 munkanapon belül kérheti a felvételek 
korlátozását (zárolását). A kérelmében meg kell 
jelölnie, hogy 
• mely napon és mikor ill. milyen 
időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely 
kamerák által készített felvétel zárolását kéri. 
Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg 
a szükséges hatósági eljárást is, hiszen a 
felvételeket az Adatkezelő kizárólag hatósági 
megkeresésre adja ki. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a zárolás a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napig tart, ha ezen 
időtartam alatt nem érkezik meg a hatósági 
megkeresés, akkor a felvételt törlésre kerül. 
 

III. Betekintéshez való jog 
Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától 
számított 30 munkanapon belül kérheti, hogy az 
Önről készült felvételekbe betekintsen. A 
kérelmében meg kell jelölni, hogy 
• milyen napon, és mikor készült, illetve mely 
kamerák által készített felvételbe kíván betekinteni. 
 

IV. Tiltakozás 
Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül 
benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a 
személyes adatok elektronikus 
megfigyelőrendszer keretében történő kezelése 
ellen 
 
A teljes Adatkezelési Tájékoztató elérhető papír 
alapon az Adatkezelő portaszolgálatán, továbbá 
elektronikus formában az Adatkezelő honlapján 
(Adatvédelem menüpont). 
 
Adatkezelő elérhetőségei: 
 
E-mail:  gff-szeged@gff-szeged.hu  
Weboldal: http://gff-szeged.hu 
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