Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről

Tisztelt Lakosság !

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a Képviselő-testület döntése értelmében Pétfürdő közterületein
térfigyelő kamerarendszert üzemeltet.

A kamerarendszer tulajdonosa: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata.

A kamerarendszer adatkezelője: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Közterület-felügyelői. /8105
Pétfürdő, Berhidai út 6/C./

A felvételek 0-24 óráig folyamatosan készülnek és rögzítődnek.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106070/2016.

A térfigyelő rendszer üzemeltetésének célja:
a közbiztonság növelése
a közterület rendjének biztosítása
bűnmegelőzés

A térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye, a megfigyelés célja:
Helyszín

Telepítés helye

Megfigyelés célja

Vasúti átjáró a Berhidai úti
Önkormányzat előtt

Beton kandeláber

Településre behajtó járművek
rendszáma olvasható
minőségben

Vasúti átjáró a Berhidai úti
Önkormányzat előtt
Vasúti átjáró a Berhidai úti
Önkormányzat előtt
Hősök tere Közösségi ház
Hősök tere Közösségi ház

Beton kandeláber

Térfigyelés

Beton kandeláber

Térfigyelés

Előtető
Előtető

Tó: A patak és sétány melletti állított
oszlop

Fém kandeláber

Vasúti átjáró felőli út figyelése
Kolping iskola előtti út
figyelése
A tó és a park megfigyelése

Tó: A patak és sétány melletti állított
oszlop
Fazekas Mihály utca, Orvosi rendelő
kapubejárójával szemközti
Fazekas Mihály utca, Orvosi rendelő
kapubejárójával szemközti
Fazekas Mihály utca, Templom

Fém kandeláber

A tó és a park megfigyelése

Beton kandeláber

A templom bejárat, templom
előtti tér megfigyelése
Az orvosi rendelő megfigyelése

Beton kandeláber

Ady Endre utca Iskola utca sarok

Fém
kandeláber
Beton kandeláber

Ady Endre utca Iskola utca sarok

Beton kandeláber

Berhidai út Liszt Ferenc utca sarok
Berhidai út Liszt Ferenc utca sarok
Berhidai út Liszt Ferenc utca sarok

Fa kandeláber
Fa kandeláber
Fa kandeláber

Ady Endre utca Horizont tér, Ady
Endre utcában lévő beton kandeláber
Ady Endre utca Horizont tér, Ady
Endre utcában lévő beton kandeláber
Ady Endre utca Horizont tér, Ady
Endre utcában lévő beton kandeláber
Liszt Ferenc utca 9. Óvoda I.
Liszt Ferenc utca 9. Óvoda I.

Fa kandeláber

Ady Endre utca megfigyelése
az orvosi rendelő irányába
Ady Endre utca megfigyelése
az Iskola utca, Berhidai út
közötti részen
Berhidai út megfigyelése
Berhidai út megfigyelése
Liszt Ferenc utca megfigyelése,
valamint az ott áthaladó
járművek rendszáma olvasható
minőségben
A tér megfigyelése

Fa kandeláber

A tér megfigyelése

Fa kandeláber

A tér megfigyelése

Lakóépület teteje
Lakóépület teteje

Liszt Ferenc utca 1. Óvoda II.

Lakóépület oldalán

Garázssor – Berhidai út (Diófa étterem
előtt) a bekötő úttal szemben

Fa kandeláber

Garázssor – Berhidai út (Diófa étterem
előtt) a bekötő úttal szemben
Garázssor – Berhidai út (Diófa étterem
előtt) a bekötő úttal szemben
Temető hátsó bejáratánál

Fa kandeláber

A tér megfigyelése
Az óvoda oldalának
megfigyelése
A tér és az Óvoda oldalának
megfigyelése
Településre behajtó járművek
rendszáma olvasható
minőségben
Térfigyelés

Fa kandeláber

Térfigyelés

Beton kandeláber

Temető hátsó bejáratánál

Beton kandeláber

Akácfa utca- Temető utca sarok
Akácfa utca- Temető utca sarok
Nyugdíjas Pihenő Katona József utca
végén
Sugár út I, a Sugár út kereszteződés

Beton kandeláber
Állított oszlop
Fa kandeláber

Sugár út I, a Sugár út kereszteződés

Csőhíd

A temető- temető előtti terület
megfigyelése
A temető- temető előtti terület
megfigyelése
A Temető utca megfigyelése
Az Akácfa utca megfigyelése
A nyugdíjas pihenőhöz vezető
út megfigyelése
Sugár út sportpálya közötti
szakasz megfigyelése
Sugár út Általános iskola
közötti sétány megfigyelése

Csőhíd

A templomkert megfigyelése
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Sugár út II, a Sugár út végé

Csőhíd

Berhidai út sportpálya közötti
szakasz megfigyelése

Micsurin kertszövetkezet

Beton kandeláber

Térfigyelés

Micsurin kertszövetkezet

Beton kandeláber

Térfigyelés

Az adatkezelés jogalapja: „A közterület-felügyeletről” szóló, 1999. évi LXIII. törvény 7-7/A.§-a
alapján.

Az adatok felhasználása
A kamerák által készített felvétel a rögzítése helyszínén:
- elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- végzett közterület-felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási
hatósági eljárásban, továbbá
- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használható fel.

A közterület-felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két
munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy
hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását.

Büntető-vagy szabálysértési eljárás során történő felhasználás:

A rögzített felvételt az adatkezelő a rögzítése helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés
miatt indult eljárásban- bizonyítási eszközként - a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv
megkeresésére továbbíthatja. A megkeresésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a
rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

Közigazgatási hatósági eljárásban során történő felhasználás:

Az eljáró hatóság megkeresésére, belföldi jogsegély keretében a rögzítés helyszínén elkövetett
jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban továbbítható, ha a megkereső hatóság a
megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
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A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a
megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

A felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő
felhasználás:

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti,
kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő
harminc napig ne törölje.

Amennyiben a felvételen szereplő személy jogainak gyakorlása, érvényesítése érdekében eljárást
indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

Ha a rögzített felvételt az adatkezelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a
felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

Az adatkezelés időtartama
A térfigyelő kamerák által rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul
törölni kell, kivéve, ha az adatkezelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság
eljárást indított, és erről az adatkezelőt a rögzítést követő nyolc napon belül tájékoztatta. Ebben az
esetben a rögzített felvétel az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig
kezelhető azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelő a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és
egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen
magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
Az adatkezelő a képfelvevő eszköz kezelése során a képfelvételen szereplő személyre vagy járműre
vonatkozóan tudomásukra jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatja
fel.

Az érintettek jogai és érvényesítésük
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Az adatkezelőnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvétel törlésének
időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt.

Az érintett az adatkezelőnél kérelmezheti:
tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
személyes adatai helyesbítését,
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában írásban megadni a kért tájékoztatást.
A tájékoztatás, illetve a törlési/helyesbítési/zárolási kérelem megtagadása esetén az adatkezelő írásban
közli az érintettel a megtagadás jogszabályi alapját, továbbá tájékoztatást kell adni a bírósági
jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.

Személyes adatok helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő 25 napon belül helyesbíti.

Személyes adat törlése

A személyes adatot törölni kell, ha
- kezelése jogellenes;
- az érintett kéri – kivéve a kötelező adatkezelés esetét - az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Személyes adat zárolása

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
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személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta.
Zárolás esetén a felvételt el kell különíteni.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

Pétfürdő, 2016. december 21.

Szabóné Czifra Melinda s.k.
jegyző
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