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1. Az adatkeze|ő adatai
o Neve:
o Címe:

Tomory Lajos Múzeum
l18l Budapest, KondorBéla sétány 10.

o E-mailcíme: muzeum@muzeumlSker.hu
o Webcíme.' www.muzeuml8ker'hu
. Telefonszáma: +36-I-290-15-85
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A továbbiakban: Adatkezelő vagy

1.l,. Az adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkeze|ő adatvédelmi tisztviselőt alkalrmaz. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartő azon
érintettek (természetes személyek) számára' akik személyes adataiknak a Tomory Lajos Múzeum
mint Adatkezelő á|tali kezelésével, illetve ezzel összefiiggő jogaik gyakorlásával kapcsolatbarl'
megkeresik. Az éintettek a személyes adataik kezelésóhez és az általános adatvédelmi rendelet
szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz
fordulhatnak.

Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő: Darázs és Társai Ugyvédi Iroda
klefonszám: +36 1 460 9876; +36 20 543 1448
E - mai l c ím : muzeum@muzeuml 8ker. hu

1.2. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb j o gszabályok, normatív rendelkezések
. M Európai Parlament és a Tanács (EU) 201616]9 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áxamlásáről, valamint a 95l46lEK rendelet hatályon kívül helyezésérőI (általános
adatvédelmi rendelet/GDPR) ;

o aZ információs önrendelkezési jogróI és az információszabadságrőI 20II. évi CXII. törvény

(Infotv.);

. a Polgári Törvénykönyvről sző|ő2013. évi V. tv.
o amunkatörvénykönyvéről szőlő2012. évi I. törvény
o akózalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éví XXXIII. törvény

2. Az adatkezelés szükségessége, jogalapja és célja
2.l. Az Adatkezelő elkötelezett az adatkezeléssel összefiiggő jogi eloirások, valamint az ezekből
eredő, az énntett természetes személyeket (a továbbiakban: érintettek) megillető jogok betartása és

biztosítása tekintetében. Az Adatk eze|ő adatkezelési tevékenysé gét ahatá|yos magyar jogi előírások,
valamint az Etnőpai Unió kötelező jogi aktusaiban foglalt előírások szerint végz| A természetes
személyeket a személyes adataik kezelése, védelme kapcsán megillető jogok érvényesülésének
biztosítása mellett ugyanakkor az Adatkezelőnek tekintettel kell lennie arra is, hogy az általa
üzemeltetett a Tomory Lajos Múzeum működési területén jelentős értéket képviselő felszerelési
tárgyak, tárgyi eszközök, gépek, továbbá a létesítményeit felkereső ügyfelei, vendégei tulajdonát
kepező vagyontÍtrgyak találhatőak. Ezeknek az értékek megőrzése, megóvása az Adatkezelő



felelőssége, ami szükségessé teszi, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tegyen a hatékony
vagyonvédelem érdekében.

Az Adatkezelő izemeltetésben lévő létesítmény jellegéből, az ott igénybe vehető szolgáltatások, és

az ott megrendezett események sajátosságaiból kifolyóan (sportversenyek, tanfolyamok, edzések,
rendezvények) elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő a személybiztonság (az emberi élet és testi épség
védelme) érdekében is a létesítmény területén zajlő személyforgalmat, az ott zajló eseményeket
történéseket megfelelő módon nyomon követni, ellenőrizni, illetve amennyiben szükséges
rekonstruálni tudja.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogszabályi, normatív háttere az á|talános adatvédelmi rendelet. Az adatkezelés
jogatapja az Adatkezelőnek Lz emberi élet és testi épség védelmével, valamint a
vagyonvédelemmel ö sszefüggő j o gos érdekeinek az érv ény esítése.

Amennyiben az adatkezelés jogalapj a az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, úgy az érintett
(jelen esetben az, akit a kamera rögzít) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor ti|takozzon személyes adatainak az i|yen jogcímen alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, habizonytt1a,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
aZ érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, Vagy amelyek jogi igények
előterjesztés€hez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. AzAdatkezelő az e|őbbieknek
megfelelően elvégezte az érintettek érdekei, valamint az érvényesítendő adatkezelői jogos érdek
közötti érdekmérlegelési tesztet, és ennek megállapításaira is figyelemmel diintött 

^zadatkeze|és j elen fo rmáj án ak alkalmazás áró l.

Az érintettek tájékoztatása érdekében az Adatkeze|ő figyelmeztetőltájékoztatő táb|ákat helyez
ki a kamerák kiirnyezetében, továbbá jelen adatkezelési tájékoztató is kinyomtatott formában
az adatkezelés helyszínén, továbbá az Adatkezelő székhelyén, valamint a muzeuml8ker.hu
weboldalon folyamatosan elérhető.

2.3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő áItaI üzemeltetett kamerarendszer az entbei élet és testi épség védelmével, illetve a
vagyonvédelemmel összefiiggő célokat szolgál. Azizemeltetés és az adatkezelés célja hogy:

. aZ Adatkezelő tevékenysége során az általa üzemeltetett létesítményt felkereső személyek
biztonságával összefiiggő, azt veszé|yeztető, sértő jelensógek, események, tevékenységek
megelőzhetőek, kiszűrhetőek, illetve adott esetben megszüntethetőek, rekonstruálhatóak
legyenek;

. az Adatkezelő létesítményét' illetve az úban lévő vagyontárgyakat, berendezési tárgyakat,
gépeket és egyéb eszközöket (összefoglalóan: az Adatkezelő rendelkezése alatt áIIő

vagyontárgyakat) érintő jogsértő magatartások megelőzhetőek, adott esetben nyomon
követhetők legyen, jogsértés esetén a felelős személy beazonosítása lehetséges legyen;

. az Adatkezelőhöz érkező vendégek, illetve szerződótt partnerek, és az Adatkezelő
munkavállalói által a létesítménybe bevitt vagyontárgyakat érintő jogsértő cselekmények (p1.

azok eltulajdonítása, rongálása) megelőzhetőek, adott esetben nyomon követhetők legyen'
jogsértés esetén a felelős személy beazonosítása lehetséges legyen.

Jogszabályban meghatározott esetekben (p1. bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése
esetén az eljÍrő hatóságnak) a kamerarendszer áItal rögzitett adatokat az Adatkezelő jogosult, illetve
köteles átadni.



3. A kamera rendszer leírása
Az Adatkezelő által alkalmazottbiztonságílvagyonvédelmi kamera rendszer egységes rendszerként
került kialakításra és telepítésre. Akamerarendszer 9 db digitális kamerával, és ahozzájukkapcsolódó
digitális keprogzítővel, illetve azok kiegészitő részegységeivel működik. A kamera csak képet
kozvetit, illetve a táxolőegység csak ezt rögzíti. A kamerák és a tárolőegység az Adatkeze|ő
tulajdonában vannak. A kamerarendszer uzemeltetését az Adatkezelő végzí'

Az adatkezelő az épület és a kert területén tá4ékoztatő, és figyelemfelhívó tab|áthelyezett el, amely
azadatkezelésselkapcsolatoslegfontosabbinformáciőkattartalmazza.

3.1. A táro|t adatok köre, ós megőrzési ideje
A kamera rendszerbe bekötött kamerákhoz belső tárolóegység csatlakozik, amely akamerák áItal
közvetített képet rögzíti. A tárolás strukturája, atárolt adatok köre a következő:

o kameránként folyamatos rögzítéssel;
o arogzítés időpontja el van mentve (időbé1yeggel);
o a visszakeresés a fenti struktúra szerint lehetséges
o a rendszer a kamerák látószögében lévő személyek képmását' egyéb ftziolőgiai jellemzőit (pl.

testalkat, j ár ás) r ö gziti'

Arendszer a felvételeket 90 munkanapig tfro|ja, ezt követően törli.

3.2. Atárolt adatokhoz történő hozzáÍérés

Az adattároló egység megfelelően védett körülmények között került elhelyezésre, az úlhoz történő
hozzáférés fizlkallag és informatikai értelemben is korlátozott.

A kamerák helyi rendszerben üzemelnek, amelyhez az Adatkezelő helyben lévő tárolóegysége
csatlakozik. A rendszerhez kapcsolódó élőképet kozvetítő felületet a Tomory Lajos Múzeum
helyiségében került elhelyezésre, azt az intézmény munkatársai kísérik figyelemmel. A tárolt
felvételeket tudja megtekintetni.
A hozzáférésre jogosult személyhez kötött hozzáférési jogosultsággal (felhasználő név+jelszó)
rendelkezik a tárolt felvételek tekintetében. A rendszer belépések/megtekintések idejét, illetőleg a

felhasznál ó t naplő zza.

Ahozzáferés csak jogszabályon alapuló érdekből történhet. Akamera rendszer áItaltáLrolt adatok csak
az Adatkezelő személybíztonsággal és vagyonvédelemmel összefiiggő jogos érdekei érvényesítését
szolgáIják.

Az érintett (akit a felvétel rogzit) a felvétel keletkezésétol számított hrárom munkanapon belül az
Adatkezelőnél kezdeményezheti,hogy az adott felvételeket az Adatkeze|ő zfuo|ja, ebben az esetben

az Adatkezelő az adott kamera, adott időszaki felvételét elkülönített állomanyként tárolja 30 napig.
Az éintett arőla készült felvétel másolatát is jogosult kómi - mások szenélyhez fuzőőő jogainak
sérelme nélktil (p1. mást nem rögzíthet a felvétel). Ilyen esetben az érintett azonosítása végett
személyes megjelenése lehet szükséges az Adatkezelő előtt.

4. Adatfetdo|goző igénybevétele (címzetteko akik a kezelt személyes adatokat megismerhetik)

Az Adatkezelő a kamerarendszer karbarttartási feladataival ktilső szerződött partnert bízott meg,
amely társaság (illetve dolgozója) az Adatkeze|ő előzetes engedélyével, és karbantaftási célból
esetileg hozzáférhet a rendszerhez, illetve az abban tárolt adatokhoz. A megbízott szolgáItató (i11.

dolgozói) csak az Adatkezelő által meghatérozott célból férhet hozzá a kamerarendszer adataíhoz,



azol<ka| kapcsolatban saját célból semmilyen adatkezelési műveletet nem végezhet
( adatfeldol go zőként j ár el).

5. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabáIyainak kidolgozása során nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a kezelt személyes adtok megfelelő fizjkat' és informatikai védelme
biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatoL<hoz történő
jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatőságénak, továbbításénak,
nyilvánosságra hozatalának' törlésének vagy sórülésének elkerülése, megakadáIyozása. Az
Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően
váIaszt1a meg. Gondoskodik róla továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adato|<hoz csak az arra
feljogosítottak ferhess enekhozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

6. Az érintettek jogai az adatkezelés kapcsán

Amennyiben aZ Adatkezelő áItaI alkalmazott kamera rendszerrel összefiiggő személyes
adatkezeléssel kapcsolatban az éintett (vagyis akit a kamera rögzít)jogosult:

. a megfelelő és átláthatő tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszqelzést kapjon az
Adatkezelőtő| ana vonatkozóan, hogy személyes adataínak kezelése folyamatban Van-e;

o pontatlan személyes adatainak helyesbítésót kérni;
. kezelt személyes adatalnak törlését kémi' amennyiben az adatkezelés kízárőlag az éintett

hozzájáruIásán alapul, vagy ha az adatoh'ra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve
lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;

. személyes adatai hordozhatóságának jogával élni' vagyis jogosult személyes adatait széles
körben használt, géppel olvasható formában megkapni' más adatkeze|őhöz továbbítaní,1ll. ezt
kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagyhozzájáruláson alapul,
tovéhbáhogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;

. személyes adatai kezelésének korlátozását kémi (példáuI, ha a kezelt adatainak pontossága
vitatott, vagy felmerijltaz adatkezelés jogellenessége ezenkörülményektisztázásáig);

o tl\takozni személyes adatai kezelése ellen (például,ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő,
vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzqarulását
bármikor visszavonni,

o sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatősáfl'rcz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a)személ}zes adatokhoz való hozzáférés joea: az éintett jogosult arta, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozőarl', hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
igen, akkor jogosult arra, hogy ahozzáférést kapjon a következő információkhoz:

. kezelt személyes adatukategőnái,

. az adatkezelés célja,

. cimzettek, akikkelközölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,

. aZ adatok tárolásának tewezetttdőlartama,Yagy aztdőtartammegfiatározásának szempontjai

. az adatok forrása, ha nem az éintettől lettek gyűjtve az adatok,

. a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz)jogáról,

. ha történik automatizáIt döntéshozata|, proftlalkotás az adatkezelés során, akkor ennek
tényérő|,logikájáról, illetve az éintettre nézve várhatő következményeiről;

. a fentieknek megfelelően az éintettjogosult arra, hogy a rá vonatkozó felvételt - mások
személyhezfbződőjogainak sérelme nélkül- megismerje, arról másolatot kérjen.



b) személyes adatok helvesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve
kérheti, hogy a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészitő nyílatkozat útján történő -
kiegészítését.

c) személ}zes adatok törlésének joea az éintett jogosult ana, hogy kérósére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkoző személyes adatokat, az Adatkezelő pedig
köteles ana,hogy az éintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
ha:

o a személyes adatokramár nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gytíjtötték vagy más
módon kezelték vagy;

. az érintett visszavonja ahozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;

. aZ érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget éIvező jogszerú ok az
adatkezelésre, vagy;

o a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
. a személyes adatokat az Adatkezelőre alka|mazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni

kell vagy;
o a személyes adatok gffitésére aZ információs társadalommal összefiiggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az énntett adatainak
kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynytlvánítás szabadságéúloz és a
tát1ékoződáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabá|yi előirás miatt kötelező az adatok kezelóse).

d) az adatkezelés korlátozáshoz valő jog az énntett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést' ha:

. aZ érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben akorlátozás addig tart, amig az
Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;

. aZ adatkezelés jogellenes, és az éintett az adatok törlése helyett két'i azok felbasználásának
kor|átozását, vagy;

. azAdatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatol<raadatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;vagy

. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tarl a korlátozás, alr:ríg

megállapításra nem kerül, hogy az Ad atkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az éintett
jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama a|att - leszámítva a fontos közérdek' illetve a szeméIyek jogainak
védelméhez fi;ződő eseteket _ az adott adat táto|ásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem
végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az éintettjogosult arra, hogy a rá vonatkoző, á|ta|a egy adatkeze|ő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapj a, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az éintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy
szerződésen alapul, és automattzált mődon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan
mások j o ga it, szab adságát.

f) a tiltakozás joea: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkeze|ő áItal érvényesíteni kívánt
jogos érdek' az énntett jogosult arra, hogy a saját he|yzetével kapcsolatos okokból bármikor
ttltakozzonszemélyes adatainak akezelése ellen. Ilyen az esetben azAdatkezelő a személyes adatokat



nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyitja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indoko5_ák, amelyek elsőbbséget élveznek az éintett érdekeivel, jogaival és

szabadságaival szemben' vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

7. Jogorvoslati jogok

Amennyiben az éintett megítélése szerint a személyes adatainak az adatkezelő által alkalmazott
kamerarendszerrel összefiiggő kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérdéseire,
észrevételeire megítélése szerint az adatkezelő nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon
reagá|t az éintett jogosult az illetékes felügyeleti hatősáflloz panasszal fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

o Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
o cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c
o e-mail: ugyfelszolg alat@nalh.hu.
o telefon: +36 (1) 391-1400

Az énntett jogosult továbbá a lakóhelye,hrtőzkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni,
amennyiben megítólése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió
kötelező j o gi aktusab an fo gl alt rendelkezéseket megs értve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírősá$toz fordulást tervezi, előzetesen az
Adatkezelőnél érdeklődjön' mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a
s zük s é ge s info rm áci ó k az adakezelőnél ál lnak rend elkez é sre.

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerú, átIáthatő és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása
mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések tisztéaására,
illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről,
továbbá ha tájékoztatás végett az Adatkezelőhöz fordul' a hozzá fordulástól számított legfeljebb 1

hónapon belül tájékoztatja az éintettet.

Az Adatkezelő fenntart1a a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatőt az adatkezeléssel
összefirggő belső folyamatai, illetve az azokat szúályoző normatív előírások változásának
fiiggvényében a szükséges esetekben és mértékben' az éintettek külön előzetes értesítése nélkül
módosítsa.

Budapest, 2019. december 2.



NYILATKOZAT
képmásról. felvételről

Alulírott:

Név:

Lakcím:

E-mail cím:

minta . (. .........)

tntézmény alábbi rendezvényének résztvevőj e:

Rendezvény címe:

Rendezvény helyszíne:

Rendezvény ideje:

Fotó/felvétel azonosítást
elősesítő információft)

kijelentem, és egyben nyilatkozom, hogy a fentebb megjelölt rendezvényről készült, és személyemet is

ábrázolő fotólífelvételek intézmény honlapján, illetve közösségi oldalán (Facebook oldal) történő

közzétételéhez, megi elenít éséhez nem j árulok hozzá.

Budapest, 20.. év . .. . ... hó . . . nap.

(ny il atko z att ev ő al áírás a)

(nyil at koz att ev ő olv as hat ó n ev e)


