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A MoHoLY-NAGY MŰvÉszETt EGYETEM TERti[ETÉt't tuŰröoŐ

EIEKTRoNlKUs

MEGFIGYEtőnnu0snnnőt
A Moholy-Na9y Művészeti Egyetem

(a

továbbiakban: Egyetem) Kancellárjaként az Egyetemen működtetett elektronikus megfigyelőrendszer

jogszabályi megfeleltetésének érdekében az Egyetem Adatvédelmi szabályzatával öszhangban az alábbiakat rendelem el.

Általános rendelkezések
1.S
A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi foglalkoztatottjára, valamint tevékenységébenrészt vevő minden személyÍe, illetve a
hallgatói jogviszonyban álló személyekre, valamint az alkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló, a
teriileten megjelenni kívánó harmadik személyekre.
Az elektronikus megrÍigyelőrendszer üzemeltetése

2.5
(1

)

Az elektronikus megfigyelőrendszert az Egyetem Campus lgazgatósága üzemelteti. A rögzítésre kerüh adatok megismerésére a rektor,
a kancellár, illetve az általuk írásban meghatalmazott személyek, valamint a Campus lgazgatóság vezetője jogosult.

(2) A

vagyonőrzési elehronikus megfigyelőrendszer

az Egyetem épÜleteiben kizárólag a

számára nyilvános részeken

közönség

alkalmazható.

(3) Az

Egyetem kiizönség számára nyilvános részeire belépő természetes személyek megfelelő tájékoztatáson alapuló ráutaló

magataÍtá5ukkal hozzájárulnak az elektronikus megfigyelőrendszer

(4)

alkalmazásához.

Jogsérelem esetén a sértett panaszával az adatvédelmi felelőshöz,

valamint a vagyonvédelmi törvényben meghatározott egyéb

szervekhez fordulhat.

A

megfigyelés során rögzített adatok köre és azokfelhasználása
3.5

(1)

Az Egyetem területén és épületein belül a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelőrendszenel történik, mely során személyes
adatokat tartalmazó képfelvételekkészü|nek.

(2)

Az elektronikus beléptetőrendszer működtetéséhez felhasznált személyes adatok kezelése, valamint a megfigyelórendszer működése

során rögzften képfelvétel felhasználása az adatvédelmi jogok érvényesítésemellett, illetve

a

vagyonvédelmi törvényben

meghatározon korlátozó rendelkezések betartásával lehetséges.

(3)
(4)

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során a vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minősül'

A felvétel vonatkozásában felhasználásnak az minősül, ha a rögzÍtett képet bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
felhasználjá k'

Az adatkezelés célja ésjogalapja

4.S

(1)

A megfigyelések és a képfelvételek rögzÍtésének célja az Egyetem épületeinek, az Egyetem teriiletén tartózkodó személyek életének,
testi épségének,valamint az Egyetem területén tartózkodó személyek és az Egyetem által használt vagyontárgyak védelme.

(2)

Az Egyetem alkalmazottai vagy egyéb munkavégzés ellátásra irányuló jogviszonyban, illetve hallgatóijogviszonyban

álló személyek az

elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről jelen szabályzat közzétételével tájékoaatást kapnak. Az elehronikus
térfigyelő rendszer alkalmazásához az alkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek
hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a terÜleten megjelenni
kÍvánó harmadik személyek részérejól látható helyen,jól olvashatóan, tájékozódást elősegÍtő módon ismertetőt kell kihelyezni.

(3)

Az ismertető szövegét a szabályzat

'l.

sz. melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama

5.5
A rögzÍtett képfelvétel az intézmény épületeiben lévő központi

felvevő egységen

-

felhasználás hiányában

-

három munkanapig kerül

tárolásra.
Az adatkeze!ésre jogosultak köre

6.S

(1)

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintéséreés a kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére
kizárólag 2. 5 (1) bekezdésben felsorolt személyekjogosultak.

(2)

A kamerák által készített és tárolásra kerültfelvételekről mentést kizárólag a 2. 5

(1

) bekezdésben felsorolt

személyek készÍrhetnek.

Adatbiztonsági intézkedések
7.5

('|

)

A képfelvételekmegtekintésére és visszanézésre szolgáló monitor úgy keriil elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a

jogosultsági körön

(2)

kívül más személy ne láthasa.

A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézésétkizáróIag

a

jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges

intézkedések kezdeményezése céljából végezhetik. A kamerák által sugázott képekről a központi felvevő egységeken kívül más
eszkiizzel felvételt készíteni nem lehet.

(3)

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon és úgy tiirténhet, hogy az adatkezelő személye azonosÍtható

legyen. A tárolt képfelvételek visszanézésétés a képfelvételekről készÍtettmentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának
megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

(4)

A rögzÍtő készü lékben elkii lönÍten merevlemezről

fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről biztonsági

másolat nem késztil.

(5)

Jogsértő cselekmény észlelésétkövetően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalan
kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvételkészÜlt.

(6)

Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást kell vezetni.

A

kameÉk elhelyezése
8.5

A kamerák pontos helyét és az á|taluk megfigyelt területet a szabályzat 2' sz. melléklete tartalmazza.

2

Az

éfintettekjogai
9.S

('|)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy

-

közvetlenül vagy kiizvetve

személy [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201

(2)

-

azonosítható természetes

1. évi CXll. törvény 3. 5 1. pont].

Az, akinek jogát vagy jogos érdekéta képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes

adat rögzítésétól számított három munkanapon beliil jogának vagy jogos érdekénekigazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön
megsemmisítésre,illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számítoft harminc napon belül, hogy
a megsemmisÍrés mellőzését kétték,nem kerÜlsor, a rögzített képfelvételt, valamint másszemélyes adatot meg kellsemmisíteni, illetve

ttiriilni kell. A kérelmet az adatvédelmitisztviselőnek kell benyújtani.

(3)

(4)

(5)

Azérintett kérelmezheti az adatvédelmi tisztviselőnél:

a)
b)
c)

tájékoztatástszemélyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak digitális formátumban történő elkÜldését az érintettnek vagy más adatkezelőnek, valamint
személyes adatainak

-

a kötelező

adatkezelés kivételével _ törlését vagy az adatkezelés korlátozását.

Az érintettnek a (3) bekezdésben foglalta kon túl joga van ahhoz, hogy

a)
b)

tiltakozon személyes adatainak kezelése ellen,
panaszt nyújtson be az illetékes feltigyeleti hatósághoz.

Az érintett jogaina

k gyakorlására

vonatkozó részletszabályokat az Egyetem Adatvédelmi szabá lyzata tartalmazza.

A BME,,Z"

épületében mííködő kamerákkal kapcsolatos rendelkezések
10.

s

A BME által kezelt kamerák esetében a BME vonatkozó szabályzata az irányadó.

Zátó tendelkezések
11.S

Jelen szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba.

BudapeÍ, 2018. november 29.

ncellár
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1.

számú melléklet

KAM ERÁvAt MEGFlGYEtT TERÜ LET

Tájékoztató adatkezeIésről
Tájékoztatjuk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem területén tartózkodó hallgatókat, látogatókat, hogy az épületek ktizvetlen
környezetében, valamint az épületeken belül történő mozgást elektronikus megfigyelő rendszenel (a továbbiakban: kamerák)
figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

Az adatkezeIéshez történő hozzájáruIás önkéntes, ráutaló magatartássaI történik.

ön az Egyetem területére történő belépéselés az itt tartózkodásal hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos
adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzÍtésének célja az Egyetem területén tartózkodó személyek életének,

testi épségének,valamint az Egyetem területén tartózkodó személyek használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek
keretében cél a prevenció, a jogsértésekészlelése,az elkövető tettenérése,a jogsértő cselekménnyel öszefüggésben
bizonyÍtékok hatósági eljárás keretében történő felhasználása.

A kamerák pontos elhelyezéséről és az általuk megfigyelt területről az elektronikus megfigyelőrendszerről

szóló szabályzatból

informálódhat.
Az érintettek jogairól és az adatkezelés gyakorlatáról az adatvédelmi szabályzatból informálódhat.

Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy

_

közvetlenül

vagy közvetve

-

azonosÍtható természetes

személy kérhet:

a)
b)

c)

tájékoztatástszemélyesadataikezeléséről,
személyes adatainak digitális formátumban történő elküldését az érintettnek vagy más adatkezelőnek, valamint
személyes adatainak

-

a kötelező adatkezelés kivételével- törlését vagy az adatkezelés korlátozását.

Az érintettnek továbbá joga van ahhoz, hogy

a)
b)

tiltakozon személyes adatainak kezelése ellen,
panaszt nyújtson be az illetékesfelügyeleti hatósághoz.

A kérelmeket a Kancellárián az adatvédelmitisztviselőnek

címezve lehet benyújtani.

1

2.
A kamerák el helyezésével kapcsolatos

számú melléklet

informácirík

BME,,l' épületében működő kamerák
Kamera megnevezése
BME Z ep. Als

Alagsori folyosó, hátsó kijárat

1

Alagsori folyosó, hátsó kijárat

BME Z ep. Als. 2.
BME Z ep.Als. sz.3

Alagsor, hátsó kijárat belső

előtere
Földszint,

BME Z ep. Fsz. sz

1

BME Z ep. Fsz sz 2

BME Z ep. Aula

MegÚigyelt telü!et

főbejárat, szélfogó
Földszint, Bertalan u-i
főbejárat, szélfogó
Földszint,

'l

Bertalan u-i

Bertalan utcai

főbejárat és aula
Földszint, Aula, portáíÜlke

BME Z ep. Aula 2

Földszint liftek

BME Z ep. Fsz

Tájolás
Déli terület (R. épület)

irányába

tátószög (fok)
63

nyugati irányba

63

fiildre néző

63

Ftildre néző

63

Földre néző

63

déli irányba

63

Déli terület (R. épület)

irányába

63

déli irányba

63

emelet folyosó

nyugati irányba

63

emelet folyosó

déli irányba

63

emelet folyosó

nyugati iÍányba

63

BME Z ep.2. em 2

2' emelet folyosó

nyugati iányba

63

BME Z ep.3. em

BME Z ep. 1. em
BME Z

1

ep.l. em 2.

BMEZep.2eml

'l.
'l.
2.

3.

emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep. 3. em 2.

3.

emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.4. em

1

4. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.4. em 2

4. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.5. em'l

5. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.5. em 2

5. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.6 em'l

6. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.6 em 2

6. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.7. em

1

7. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.7. em 2

7. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.8. em

1

8. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep.B. em 2

8. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep. 9. em

9. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep. 9. em 2

9. emelet folyosó

nyugati irányba

63

BME Z ep. 10. em

'l0.

BME Z ep.

'10.

1

1

1

em 2

BME Z ep.

emelet folyosó

nyugati irányba

63

10. emelet folyosó

nyugati iÍányba

63

emelet folyosó

nyugati iÍányba

63

Médiaház

2P Kiizlekedő,

K1

21 6

folyosó

2P Lift előtér, folyosó

K2
K3

Éjszakaikamerák

Kamerakép leírása

Kamera neve

1

K4

P közlekedő
1

folyosó,

'l

18

folyosó

P lift elótér, folyosó

[átószög

Éjszakai

106

Éjszakai

106

Éjszakai

106

tJszaKar

't06

K5

Fsz. híd bejárat, fotocella

Éjsza kai

106

K6

Fsz. Lépcsőház tűzvédelmi ajtó

Éjszakai

106

K7

Fsz. Lift előtér, folyosó

Éjszakai

106

tJSZaKar

106

K8

Fsz. FilmstÚdió

bejárat, oldalsó fotocella, lépcsőház ajtó 006

K9

Fsz. Teher bejárat a rámpánál,009 szekcionált kapu

Éjszakai

106

K't0

Fsz. gazdasági bejárat + folyosó

Éjsza kai

106

K]'l

+ folyosó 'l05-ös

Éjszakai

106

tJszakar

106

1 em. Közlekedő

K'r2

1 em.

Kl3
Kl4

folyosó

1 em. Híd bejárat

Éjszakai

folyosó

't06

Éjszakai

106

3 em. Gépészet lépcső

Ejszakai

106

Kamera neve

Kamerakép leítása

Íjszakai kamerák

Látószög

1. kamera

Gazdasági bejárat MH külső, ajtó előtti tér

Éjsza kai

2. kamera

Pince, gazdaság + szerver, 0-1 02 ajtó

106

3. kamera

Pince lift előtér

106

K'rs

2 em. Közlekedő

Műhelyház

Fsz. lift előtér

5. kamera
6. kamera

Fsz. lépcsőház, fotóalkotás

106
ajtó előtér

8. kamera

Fsz. a ép felé kÜltéri

9. Kamera

1. lift előtér, lépcső

10. kamera
1

'1.

kamera

12. kamera
13. kamera
14. kamera

2. em.

106

106
Éjszakai

106
106

1

közöségi tér

106

2.

em.lift előtér

106

közöségi tér / lépcső /

106

1. Híd külső
2. Építészet-1 külső / Kosaras Gy műhely bejárat

2

/

Éjvakai

't06

Éjszakai

106

