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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WEKERLE SÁNDOR 

ÜZLETI FŐISKOLÁBAN MŰKÖDŐ KAMERARENDSZERRŐL 

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (továbbiakban: Főiskola) a kezelésében lévő ingatlanok 

területén személy- és vagyonvédelmi okokból kifolyólag, a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete 

(továbbiakban: GDPR), az 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban: Infótv.), valamint a 2005. évi 

CXXXIII. – személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló törvény (továbbiakban: Szvtv törvény) előírásaira figyelemmel, továbbá a munkavállalók 

tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 10. § 

(2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a vele munkaviszonyban álló munkavállalóit, 

valamint a Főiskola területére belépő személyeket az Adatkezelő által üzemeltetett biztonsági 

kamera rendszer által történő adatkezelésről. 

1. AZ ADATKEZELŐ 

Adatkezelő: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

Székhely: 1083 Budapest, Jázmin utca 10, 

Telefonszám: +36-1/323-1070 

Honlap: www.wsuf.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Fekete József 

Elérhetősége:fotitkar@wsuf.hu 

2. ÜZEMELTETŐ (ADATFELDOLGOZÓ) 

Cég neve:Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

Székhely: 1083 Budapest, Jázmin utca 10. 

Cégjegyzékszám: 

Elérhetőség: +36-1/323-1070 

 

3. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a Munkavállalókat, a Hallgatókat, 

és a székhelyére belépő személyeket (továbbiakban: Látogatók) arról, hogy az Adatkezelő által 

üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerrel mely adataikat, milyen célra, milyen jogalapon, 

meddig kezeli, a Munkavállalókat, Hallgatókat és a Látogatókat milyen jogok illetik meg az 

adatkezeléssel kapcsolatban. 

A Főiskola fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - 

a módosítás közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. A tájékoztató mindenkori 

tartalma az hatályos jogi szabályozással összhangban kerül frissítésre. 



4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁRA ÉS CÉLJÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

TÁJÉKOZTATÓ 

A GDPR-ban foglaltaknak megfelelően kizárólag személyi- és vagyonvédelmi célból kerülnek 

a Főiskola által alkalmazásra elektronikus megfigyelőrendszerek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges (továbbiakban: jogos érdek). 

A felvételeket kizárólag személy, vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyításéra 

és az elkövető azonosítása érdekében, kizárólag az arra jogosultsággal rendelkező személyek 

tekinthetik meg/ismerhetik meg. 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE 

A Főiskola területén a bejáratnál, illetve a parkolóra a mozgás megfigyelése elektronikus 

megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó kameraképek 

készülnek. 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés időtartama 72 óra, ezt követően a kamerarendszer automatikusan és véglegesen 

törli a felvételeket. 

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel 

rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről 

másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a 

felvételek törlését. Amennyiben bárki képes igazolni jogos érdekét a felvétel egy szakaszának 

3 napon túl történő megőrzésére vonatkozóan, ezen felvételek tárolása a jogos érdek 

fennállásáig biztosításra kerül, azonban azok megismerésére csak az Szvtv.-ben meghatározott 

személy jogosult. 

7. ADATTOVÁBBÍTÁS 

A Főiskola az Szvtvt-nek eleget téve a kamerarendszert Üzemeltető útján működteti, ezen 

túlmenően adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre 

tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van 

lehetőség. 

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

A tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 

formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat adatkezelő 

főként írásban – ideértve az elektronikus utat is – adja meg, de az érintett szóban is kérhet 

felvilágosítást személyes adatainak kezeléséről, amennyiben személyazonosságát igazolta. 

 

  



A hozzáférés joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ben felsorolt információkhoz hozzáférést 

kapjon.  

 

A helyesbítéshez való jog  
Az érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.  

 

A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban meghatározott 

feltételek fennállása esetén.  

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül:  

 vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Az adathordozhatósághoz való jog  
Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, 

hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 

A tiltakozáshoz való jog  
Amennyiben az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, továbbá ha az adatkezelés az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett 

jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

 



9. JOGORVOSLAT 
 

Kifogás az adatkezelőnél   

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, a kérelmező 

személyének azonosítására alkalmas, írásbeli kérelemben kifogást terjeszthet elő az 

adatkezelőnél. A kifogást az adatkezelő köteles 30 napon belül kivizsgálni. 

 

Panasz 

Az érintett, aki a személyes adatai kezelésének körében jogai sérelmét állítja, panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Telefax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 

kezdeményezhet. 

 

 

 


