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TÁJÉKOZTATÓ
a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
Újszülött Osztály
Tisztelt Betegünk!
Tisztelt Látogató!
Tájékoztatom, hogy az Újszülött Osztály folyosóin – a táblázat szerint – elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmazunk (térfigyelés).
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száma

1 db

Telepítés célja
kiskorú betegek életének,
testi épségének, személyes
szabadságának védelme;
betegek, látogatók,
munkavégzők értékeinek,
testi épségének védelme; a
leltár nyilvántartás szerinti
intézményi vagyon védelme

Kamera
iránya/
látószöge
a
betegfelvételi
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Munkaállomás,
ahol a felvétel
tárolásra kerül
az I. emeleten lévő
szerverszobában
található szerver

Az alábbiakban az adatkezeléssel kapcsolatos információkat foglaltuk össze.
1. Adatkezelő adatai:
Név: Szigetvári Kórház
Székhely, postacím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Elérhetőségek: +36 73/500-500, Fax +36 73/311-016
E-Mail: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu
Web: www.szigetvarkorhaz.hu
Vezető: Dr. Berecz János igazgató
2. A rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép felvétel készítésének, tárolásának
célja a kiskorú betegek életének, testi épségének, személyes szabadságának védelme, a
kamerával megfigyelt területen tartózkodó személyek értékeinek, testi épségének védelme, a
leltár nyilvántartás szerinti intézményi vagyon védelme.
3. Adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló adatkezelés, mely hozzájárulás ráutaló
magatartással, a jelen tájékoztató ismeretében a kamerák által megfigyelt területre történő
belépéssel megadottnak tekintendő.
4. Kezelt adatok köre: a megfigyelőrendszer által megfigyelt területen közlekedők arcképmása és
magatartása
5. Kezelt adatok forrása: megfigyelt területen közlekedők
6. A felvétel tárolásának helye: az I. emeleten lévő szerverszobában található szerver
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7. Adatkezelés időtartama: a kamera által rögzített felvételeket a rögzítéstől számított 3
munkanapig tároljuk és őrizzük meg, ezt követően azok törlésre kerülnek, kivéve hatósági
felhasználás esetén, amikor a megőrzés ideje 30 nap.
8. Adatok megismerésére jogosult személyek köre:
 Az adatkezelő és az általa felhatalmazott személy rendkívüli esemény vagy bűncselekmény
gyanúja esetén tekintheti meg a felvételeket.
 Informatikai Csoport kijelölt munkatársai a rendszer technikai kezelése, a felvételek
lejátszása, zárolása, törlése során jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre.
9. Adatbiztonsági intézkedések:
 a munkaállomást zárható szekrényben, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen
alakítottuk ki.



hiba észlelése esetén az osztály munkatársai értesítik az Informatikai Csoportot a
szükséges technikai intézkedések megtétele, illetve a hiba elhárítása érdekében.
a felvételek törléséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőn 3 munkanapot, illetve 30
napot követően gondoskodunk.

10. A kamera által rögzített személyek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A) Jogok: A felvételen szereplő személy a Szigetvári Kórház Főigazgatójától írásban
kérelmezheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, valamint az adatainak törlését,
zárolását, és a felvételek megtekintését.
-

Tájékoztatás kérése adatkezelésről:
Tájékoztatást kérhetnek az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelés
egyéb körülményeiről, illetve arról, hogy vele összefüggésben mi látható a felvételen.
A Szigetvári Kórház köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást.

-

Adatok törlése, zárolása:
A felvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül a kérelmező jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételek törlésére ne kerüljön sor, és a felvételeket
a Szigetvári Kórház zárolja. A kérelem teljesíthetőségéről az adatkezelő, illetve az általa
felhatalmazott személy soron kívül dönt, melyről az érintettet írásban értesíteni köteles.

-

Felvételekbe való betekintés:
Kizárólag azon időpontok közötti felvétel tekinthető meg, amíg a kérelmező a kamerával
megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti
meg, amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését. A felvételről másolat nem
kérhető a felvételen szereplő más személyek személyes adatai védelméhez való jogainak
tiszteletben tartása érdekében. A kérés engedélyezése esetén a betekintést az érintettel
előzetesen egyeztetett időpontban, a 6. pont szerinti tárolási idő figyelembevételével
biztosítani kell az adatkezelő által megbízott személy jelenlétében.
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B) Jogérvényesítés
-

Panasz:
Amennyiben a felvételen szereplő személy úgy ítéli meg, hogy a Szigetvári Kórház
megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírást, az általa vélelmezett
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Szigetvári Kórház főigazgatójához
címzett panasszal élhet.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu)
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem vizsgálatára az információs önrendelkezési jogról
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása kezdeményezhető.
Bíróság
Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Szigetvári Kórház
székhelye, illetve választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékhez fordulhat.
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