ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Nemzeti Levéltár által üzemeltetett elektronikus térfigyelő rendszerhez
kapcsolódó adatkezeléshez

(1)

Az adatkezelő megnevezése:
Magyar Nemzeti Levéltár
Székhelye: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Tel: + 36 1 225 2883
e-mail: adatvedelem@mnl.gov.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

(2)

Adatvédelmi tisztviselő:
Az Adatkezelő rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, akit a vonatkozó jogszabályok alapján
adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet. Az adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth
Antal (levelezési cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., e-mail: adatvedelem@mnl.gov.hu,
tel: +36 225 2883)

(3)

Az adatkezelés célja
Az elektronikus térfigyelő rendszer működtetésének célja (i) egyrészt a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény („Ltv”)
3/A. § és 13. § c) pontjában meghatározott, a levéltári anyag védelmét és használható állapotban
történő megőrzését előíró kötelezettség biztosítása, továbbá (ii) a védett épületekbe történő
illetéktelen belépések és az ebből fakadó esetleges vagyon elleni bűncselekmények
megtörténtének megakadályozása, a fizikai biztonság (adat- és vagyonvédelem) garantálása,
illetve annak sérülése esetén a jogkövetkezmények megállapításának lehetővé tétele.

(4)

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. általános adatvédelmi
rendeletének („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályban előírt
kötelezettség biztosítása, az Ltv. 3/A. § és 13. § c) pontjában meghatározott, a levéltári anyag
védelmét és használható állapotban történő megőrzését előíró kötelezettség teljesítése érdekében
történik.

(5)

A kezelt személyes adatok köre
A megfigyelt területre belépő személy képmása, a felvételen látható tevékenysége, valamint az
abból esetlegesen levonható, az érintettre vonatkozó következtetések; továbbá a felvétel
helyszíne és időpontja.

(6)

Adattovábbítás címzettjei
Az Adatkezelő székhelyén és fővárosi telephelyein az őrszolgálatot ellátó Nemzeti Kulturális
Örökség Védelmi Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 15.) adatfeldolgozóként rendelkezik
az elektronikus térfigyelő rendszer által rögzített személyes adatokhoz való hozzáféréssel. Az
Adatfeldolgozó által üzemeltetett további térfigyelők által rögzített személyes adatok
vonatkozásában adattovábbítást nem végez.

(7)

A személyes adatok tárolásának időtartama
A térfigyelők a nap 24 órájában rögzítenek, a felvételeket az Adatkezelő a székhelyén és
fővárosi telephelyei esetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 9/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján 60 napig, a
megyei levéltárak esetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján 3
munkanapig tárolja minden telephelyen külön, leválasztott adathordozón. Ezen időtartam letelte
után a rendszer a felvételeket automatikusan, vissza nem állítható módon felülírja. A rögzített
felvételek további felhasználására kivételes esetben kerülhet sor, arra kizárólag az arra
jogszabály által feljogosított szerv jogosult. A felvételek visszanézésére kivételes esetben
szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén az arra illetékes hatóságnak, megkeresés
alapján engedélyezhető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló a 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően.

(8)

Az érintettek személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának 28. (1) pontja alapján az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselője készít tájékoztatás arról, hogy az érintettet milyen jogok illetik meg és
azok megsértése esetén mi a jogorvoslat rendje, a felügyeleti hatósághoz és a bírósághoz
fordulás jogára és rendjére kiterjedően. Ezen részletes tájékoztató az érintetti jogokról az alábbi
internet címen érhető el: http://mnl.gov.hu/adatkezelesi_tajekoztato

