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Kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

A Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

(székhely: 2081 Piliscsaba, Béla király út 72., OM azonosító: 032450; „Iskola”) az Európai Unió és 

a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a kamerarendszer által rögzített képmásának kezeléséről. 

Az adatkezelés célja az Iskola vagyonának védelme, valamint személy- és testi épség védelme. 

Az adatkezelés jogalapja az Iskola jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Iskola 

jogos érdeke, hogy az ingó és ingatlan vagyonát védje, valamint a területén történt jogellenes 

cselekmények (például rongálás, lopás) körülményeit felderítse és a jogellenes cselekményekkel 

kapcsolatos felvételeket bizonyítékként felhasználja, valamint az, hogy a jogellenes cselekményeket 

a kamerarendszer visszatartó erejének útján megelőzze, továbbá balesetek körülményeit kivizsgálja. 

A kamerarendszerben rögzített képmását az Iskola a kamerarendszer szoftveres karbantartását 

végző vállalkozás, a B-ANGEL Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2081 

Piliscsaba, Fő út 104., cégjegyzékszám: 13-09-089147) részére hozzáférhetővé teszi. 

A kamerafelvétel kezelésének időtartama a szeptember 1. és június 15. közötti időszakban a 

felvétel rögzítésétől számított 7 nap, a június 16. és augusztus 31. közötti időszakban a felvétel 

rögzítésétől számított 14 nap. 

Az Iskola adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a 

következő jogokat gyakorolhatja és a jogai gyakorlásával kapcsolatban az Iskola adatvédelmi 

tisztviselőjéhez, a Sipos Adrienn Ügyvédi Irodához fordulhat az adatvedelem@paduai.hu e-mail 

címre küldött e-mail útján vagy postai levélben: 

Hozzáféréshez való jog: Ön tájékoztatást kérhet az Iskolától arra vonatkozóan, hogy az Iskola kezeli-

e a személyes adatait. A kérelem benyújtásakor jelölje meg azt a területet, amelyen felvétel 

készülhetett Önről, illetve azt az időtartamot, amelyen belül a felvétel készülhetett. Amennyiben 

kérése kiterjed a másolat kiadására, akkor az Iskola a kezelt személyes adatai másolatát az Ön 

rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem 

lesznek felismerhetők a felvétel másolatán. 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Iskolától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. Az 

Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az Iskola a kamerafelvételt módosítsa, 

azonban kiterjed arra, hogy az Iskola a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel 

kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes 

adatokat tartalmaz. 

Törléshez / tiltakozáshoz való jog: Ön kérheti a képfelvétel törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés 

ellen. Az Iskola a kamerafelvétel törlését nem végzi el, ha a tiltakozása figyelembevételével elvégzett 

érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az Ön jogaival szemben az Iskolának elsőbbséget élvező 

jogos érdeke fűződik a felvétel elkészítéséhez, illetve, ha az jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Az Iskola törli a kamerafelvételt, ha Ön tiltakozik az 

adatkezelés ellen és az Iskolának nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre, illetve, ha 

a jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha 

vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését 

ellenzi, az Iskolának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli 

vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.  

Ha úgy gondolja, hogy az Iskola megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor 

felveheti a kapcsolatot az Iskola adatvédelmi tisztviselőjével az adatvedelem@paduai.hu e-mail 

címre küldött e-mail útján vagy postai levélben, illetve panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 

1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400).  


