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Adatkezelési tájékoztató 

Siófok Város területén található közterületi kamerákkal kapcsolatban 

1. Bevezetés 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2013. (IX.26.) határozatában arról döntött, 

hogy Siófok város közigazgatási területén közbiztonsági, bűnmegelőzési célból, illetve a közösségi 

vagyon védelme céljából –a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: 

Kftv.) 7.§ (3) bekezdése alapján - térfigyelő kamerákat helyez el. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 15.§ (1) bekezdése alapján az adatkezelő köteles az érintett részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 

tájékoztatást adni, mely kötelezettségének a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városőrsége, mint 

Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató útján tesz eleget. 

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 

Elnevezés: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városőrsége 

Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. 

Képviselő: Dr. Sárközy László jegyző 

Honlap: www.siofok.hu 

E-mail: jegyzo@siofok.hu 

Telefon: 84/504-100 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kovács Nikoletta 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 84/504-271 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: kovacs.nikoletta@siofok.hu 

3. A kezelt személyes adatok köre: 

A közterületi kamerával megfigyelt területre belépő személyek képmása (kép-, és videofelvétel) 

 4. Az adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a közhatalmi feladatainak ellátása érdekében /Mötv. 

13.§ (1) bekezdés 17. pontja, 17.§, a Ktftv. 1.§, 7.§ (3) bekezdése/, közbiztonsági, bűnmegelőzési 

célból, valamint az önkormányzati és közösségi vagyon védelme céljából kezeli.  

 

http://www.siofok.hu/
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5. Az adatkezelés jogalapja: 

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a Ktftv. 

1.§-a és a 7.§ (3) bekezdése alapján kezeli.  

6. Az adatkezelés időtartama: 

A közterületi kamerák által rögzített felvétel a rögzítést követően a Kftv. 7.§ (7) bekezdés b) pontjában 

foglalt időpont elteltével törlésre kerülnek.  

Akinek jogát, vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény érinti a Kftv. 7.§ (6) 

bekezdésében meghatározott célból (büntetőeljárás, szabálysértési eljárás, közigazgatási hatósági 

eljárás megindítása, lefolytatása, a felvételen szereplő személy jogainak érvényesítése érdekében) 

kérheti az adatkezelőtől, hogy a felvételt annak továbbításáig, de maximum a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napig ne törölje. 

7. A személyes adatok címzettjei és adattovábbítás 

A közterületi kamerák által készített felvételeket kizárólag az Adatkezelő kamerák üzemeltetésére 

vonatkozó szabályzatában meghatározott személyek ismerhetik meg.   

A közterületi kamerák által készített kép és videofelvételek a Kftv. 7.§ (6) bekezdésében foglalt 

felhasználási célokból a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó 

hatóság részére, illetve a Kftv. 7.§ (6a) bekezdésében meghatározott célból a nemzetbiztonsági 

szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közigazgatási hatósági eljárást lefolytató szerv 

részére kerülhetnek továbbításra. Az felvételek továbbításáról az adatkezelő nyilvántartást vezet. 

8. Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó neve: Techno-Tel Távközlési és Informatikai, 

Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky út 212. 

9.  Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ilyen intézkedésnek minősül, hogy a 

közterületi kamerák által készített felvételeket kizárólag a külön Szabályzatban megjelölt személyek 

kezelhetik, illetve ismerhetik meg.  Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek 

az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek 

teljesítésére.  

A Hivatal által alkalmazott adatbiztonsági műszaki és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el: 

https://www.siofok.hu/hu/kozerdeku-adat/216-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat 

https://www.siofok.hu/hu/kozerdeku-adat/216-adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat
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Siófok Város közterületein elhelyezett kamerák helye, látószöge és darabszáma az alábbi linken érhető 

el: 

https://siofok.qard.hu/msite/177/kameraval-vedett-varos-201902.pdf 

10. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: A kezelt személyes adatokat 

közvetlenül az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. 

11. Az érintett jogai 

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 

legfeljebb huszonöt napon elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy elektronikus úton értesíti. 

A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  

A./ Az előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt 

személyes adatai vonatkozásában az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel 

kapcsolatos alábbi tényekről:  

a) az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége; 

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; 

c) az adatkezelés célja; 

d) az adatkezelés jogalapja; 

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama; 

f) az adattovábbítás címzettjei, 

g) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásai; 

h) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja. 

B./ Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok 

kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. 

C./ Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére vagy az Infotv. 18.§-ában 

meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.   

D./Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére vagy az 

Infotv. 19.§-ában meghatározott esetekben az érintett személyes adatai kezelésének korlátozására. Az 

adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő 

a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése 

céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározottak szerint végezhet. 

E./ Törléshez való jog: Az Adatkezelő az érintett kérelmére valamint az Infotv. 20.§-ában 

meghatározott esetekben törli az érintett személyes adatait. 

Az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha 

- az adatkezelés jogellenes 

- az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy a személyes adatainak 

törlését kérelmezi (kivéve ha az adatkezelést törvény vagy helyi önkormányzat rendelete 

közérdeken alapuló célból rendeli el;az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú 

https://siofok.qard.hu/msite/177/kameraval-vedett-varos-201902.pdf
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érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető 

közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos;) 

- az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy a Bíróság rendelte el. 

F./ Jogorvoslathoz/panasztételhez való jog 

Amennyiben az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza merül fel, 

vagy az előzőekben ismertetett jogait kívánja gyakorolni, úgy az érintett közvetlenül fordulhat az 

Adatkezelőhöz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez a jelen tájékoztató 2. pontjában található 

elérhetőségeken. 

Az érintett jogosult arra is, hogy a Hatóság vizsgálatát kezdeményezze az adatkezelő intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett előzőekben felsorolt jogainak 

érvényesítését korlátozza vagy a kérelmét elutasítja; továbbá a Hatóság adatvédelmi hatósági 

eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő a személyes 

adatainak kezelése során megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

A Hatóság elérhetőségei: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap elérhetősége: www.naih.hu 

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelővel szemben, amennyiben megítélése szerint az 

Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban 

meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 

pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Kaposvári Törvényszék, vagy az érintett 

lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.  

Siófok, 2021.05.18. 

       

Dr. Sárközy László s.k. 

jegyző 
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