Adatkezelési tájékoztató
az Országos Széchényi Könyvtár épületeiben levő kamerás megfigyelőrendszerről

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) alábbi épületeiben elektronikus megfigyelőrendszert működtet. A kamerarendszer működésével kapcsolatban jól látható helyen,
jól olvasható formában, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzés, valamint ismertetés lett elhelyezve a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikke, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 28. § (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján.
Megnevezés

Cím

1. Országos Széchényi Könyvtár

1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6.

2. Tárolóraktár II.

1037 Budapest, Csillaghegyi út 37.

1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja
Az adatkezelés célja
A képfelvételek készítése vonatkozásában fennálló cél az OSZK használatában álló területek
biztonságának, az ott található vagyontárgyak, valamint az OSZK munkavállalóinak védelme;
a képfelvételek tárolása vonatkozásában fennálló cél a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő
cselekmények megelőzése, azok bizonyítása. Jegyzőkönyv készítésére abban az esetben kerül
sor, ha az Érintett az érintetti joggyakorlás során az őt ábrázoló képfelvétel másolatát kéri,
vagy a felvételbe való betekintés jogával kíván élni.
Az adatkezelés jogalapja a kezelt adatok tekintetében
A személyazonosító adatok esetében: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti
jogos érdek.
Felvételmásolat kérése vagy az Érintett által a felvételbe való betekintés során jegyzőkönyv
készítése esetén: a megismerő személy személyazonosító adatai (különösen: név, születési
dátum, születési hely, aláírás), kapcsolattartási adatok (lakcím, tartózkodási hely), a képfelvétel megismerés oka és ideje esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti
jogi kötelezettség teljesítése (Szvtv. 31. §).

2. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő megnevezése
Adatkezelő:
– Neve: Országos Széchényi Könyvtár
– Adószám: 15309123-2-41
– Telefonszám: +36 1 224 3700
– E-mail-cím: inform[kukac]oszk.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
– Neve: dr. Nagy Beatrix Havaska
– E-mail-cím: dpo[kukac]oszk.hu
3. Az adatkezelésre jogosultak köre
A kamerarendszer üzemeltetését kizárólag az OSZK végzi, arra harmadik személy közreműködését nem veszi igénybe.
A rögzített képfelvételhez kizárólag az OSZK vezető tisztségviselői, valamint azon munkavállalói, továbbá azon egyéb megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek az OSZK-val fennálló munkaviszonyuk, vagy az OSZK-val kötött szerződésük alapján kötelezettségük az adatkezelés céljának
megvalósításában való közreműködés, vagy ezen adatok megismerése feladataik teljesítése érdekében szükséges.
4. Az érintettek
Az adatkezelés érintettjei az OSZK székhelyének látogatói, a Tárolóraktár II. területére belépő
személyek.
A kamerás megfigyelő rendszer üzemeléséről az OSZK épületeinek bejáratainál elhelyezett
figyelemfelhívó jelzések valamint a bejáratoknál elhelyezett adatkezelési tájékoztatók adnak
tájékoztatást.
5. A kezelt adatok köre
A kezelt adatok a kamerák által rögzített képfelvételek; az OSZK által használt területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai (így
különösen: nem, viselkedés, ruházat).
Felvételmásolat kérése vagy az érintett által a felvételbe való betekintése esetén: a megismerő személy személyazonosító adatai (különösen: név, születési dátum, születési hely,
aláírás), kapcsolattartási adatok (lakcím, tartózkodási hely), a képfelvételmegismerés oka
és ideje.
Az OSZK épületeiben levő kamerás megfigyelő rendszer napi 24 órán át a megfigyelt területre belépők képmását videofelvétel formájában, mint személyes adatot kezeli, rögzíti és
tárolja. A felvételeket a portaszolgálat és a fegyveres biztonsági őrség folyamatosan figyeli.

6. Kamerák elhelyezkedése
A kamerák az épületek bejáratainál, a portáknál, a folyosók egy részén, az olvasótermekben és
a belső udvaron, valamint az OSZK által használt magánterületeken (a székhely épülete, valamint a Tárolóraktár II.) vannak elhelyezve. A kamerák látószöge csak azokra a területekre irányul, amelyekre a védelem szempontjából szükséges.
7. Az adatkezelés időtartama
A felvételek felhasználás hiányában 10 nap elteltével törlésre kerülnek. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználást jelent.)
Felvételmásolat kérése vagy az érintett által a felvételbe való betekintés esetén készült jegyzőkönyvben található adatok esetében az adatkezelés időtartama az ügy lezárásától számított 5
év.
8. Felvételek megismerése (betekintés)
Az OSZK által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag
az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések, illetve az adatvédelmi
szabályok megsértésére irányuló cselekmények bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve
az életet vagy testi épséget, adatbiztonságot érintő egyéb események feltárása érdekében, dokumentált módon tekinthetnek be a következő személyek: a főigazgató, valamint az általa megbízott személy(ek), az OSZK Működésfenntartási és Biztonsági Osztályának vezetője, a fegyveres biztonsági őrség őrségparancsnoka és helyettese. Betekintésre kerül sor, ha az érintett az
érintetti joggyakorlás során az őt ábrázoló képfelvétel másolatát kéri, vagy a felvételbe való
betekintés jogával kíván élni.
Az OSZK a rögzített felvételekbe történő betekintéseket jegyzőkönyvben rögzíti.
Felvételmásolat kérése vagy az érintett által a felvételbe való betekintés esetén az OSZK a következő adatokat rögzíti: a megismerő személy személyazonosító adatai (különösen: név, születési dátum, születési hely, aláírás), kapcsolattartási adatok (lakcím, tartózkodási hely), a képfelvétel-megismerés oka és ideje (1. sz. melléklet).
A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében az OSZK szerverein tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, amelynek segítségével megállapítható,
hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért hozzá.
9. Adattovábbítás
Adattovábbítás történhet az érintett képviselője (törvényes és ügyleti egyaránt), az érintett
jogutódja, bíróság vagy egyéb hatóság részére.
10. Adatbiztonság
Az OSZK az érintettek személyes adatainak kezelését olyan informatikai rendszerben és környezetben végzi, amely alkalmas arra, hogy megóvja az adatokat a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen
megsemmisülés vagy sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az OSZK haladéktalanul tájékoztatja az érintettet, ha az informatikai rendszerben vagy azon
kívül tárolt adatállomány integritása sérült, és feltételezhető, hogy az érintettről készített képfelvételekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzáférhetett.
11. Az érintett jogai
Az érintett a 7. pontban foglalt határidő lejártát megelőzően kérelmezheti az OSZK-nál mint
adatkezelőnél a rá vonatkozó képfelvételeken szereplő adataihoz való hozzáférést, azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A hozzáférés jogának gyakorlása kapcsán az Érintett a képfelvételt jogosult megtekinteni, valamint arról egy példány másolatot kérni, amely esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.
Az Érintett a 7. pontban írt megőrzési idő leteltét megelőzően tiltakozhat az adatkezelés ellen
és e körben kérheti az adatkezelés korlátozását addig az időtartamig, amíg megállapításra kerül, hogy az OSZK adatkezelést alátámasztó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett
jogos indokaival szemben. Amennyiben az OSZK-nak nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az
adatkezelésre, haladéktalanul törli a képfelvételt.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az OSZK
nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az alábbi elérhetőségek bármelyikén, továbbá bírósági jogorvoslati jogával is élhet.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentiek mellett a NAIH-hoz történő panasz benyújtásának a joga akkor is megilleti az Érintettet, ha megítélése szerint az adatkezelés sérti a Rendelet rendelkezéseit, emellett a NAIH döntésével szemben, valamint a jogait sértő adatkezelés esetében általánosságban is bírósághoz
fordulhat.
12. Adatfeldolgozó
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft., 1139 Budapest, Lomb u.15.
Kelt: Budapest, 2021. február 5.

1. sz. melléklet

Jegyzőkönyv
kamerafelvétel igénylésére
1. Az igénylő személy neve:
..................................................................................................................................................................................
Az igénylő személy születési helye és ideje:
..................................................................................................................................................................................
2. Az igényelt képfelvétel megismerésének időpontja:
..................................................................................................................................................................................
Az igényelt képfelvétel megismerésének oka:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3. Az igényelt képfelvétel megismerésének módja: kizárólag személyesen.
Tudomásul veszem, hogy a képfelvételről készített másolat átvételére csak személyesen
van lehetőség az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) Beiratkozásnál
(1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6.) nyitvatartási időben, titkosított DVD adathordozó eszköz átadása-átvétele által. Az OSZK postai úton vagy e-mail-címen keresztül nem
továbbítja az adatigénylés tárgyát képező kamerafelvételt az igénylőnek.
Kijelentem, hogy az OSZK jelen adatkezelésével kapcsolatos vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat aláírásommal kifejezetten elfogadom.
Budapest, 2021. ……………..
……………………………………
Igénylő
A jegyzőkönyvet készítette:
Budapest, 2021. ……………..
……………………………………
Országos Széchényi Könyvtár

