3/2018.(08.01.) sz. ügyviteli utasítás
MAGYAR ORVOSI KAMARA
tájékoztatója és szabályzata az elektronikus térfigyelő kamerarendszer
alkalmazásáról

A Magyar Orvosi Kamara (1068 Budapest, Szondi utca 100., a továbbiakban MOK), mint
adatkezelő és mint üzemeltető (a továbbiakban Üzemeltető vagy Adatkezelő) ezúton
tájékoztatja Önt, hogy a 1068 Budapest, Szondi utca 100. szám alatt található székhelyén
elektronikus térfigyelő kamerarendszert (továbbiakban: térfigyelő kamerarendszert) működtet.
Az Adatkezelő az adatkezelése során az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és a jelen
Szabályzat, továbbá egyéb munkáltatói utasítások és jogszabályok szerint és értelmében jár el.
I. JELEN SZABÁLYZAT CÉLJA
1. Az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott általános rendelkezéseket kiegészítve, az
elektronikus térfigyelő kamerarendszer által rögzített adatok kezelését a jelen
Szabályzat hivatott szabályozni.
II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
-

-

-

-

-

Érintett vagy Felhasználó vagy Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen
esetben a térfigyelő kamerarendszer által rögzített adat alapján beazonosítható személy,
példálózó felsorolással élve az adatkezelő tagja, az adatkezelő szolgáltatásait igénybe
vevő ügyfél, a Munkatárs, egyéb látogatók.;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett arcképe,
hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajttatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
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-

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas
fizikai jellemzők rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban lévő
természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásának, teljesítésének
feladatával van bízva és adatkezelési és adatfeldolgozási feladatai során személyes
adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az
Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek
irányában.

III. JELEN SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, aki a
térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre belép, ott tartózkodik.
2. Az 1. pont alapján a Szabályzat hatálya kiterjed minden Munkatársra, mint érintettre.
Ugyanakkor a Szabályzat a Munkatársra, mint az Adatkezelő adatkezelésének
végrehajtójára külön jogokat és különösen kötelezettségeket is róhat a térfigyelő
kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban.
3. Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, a térfigyelő kamerarendszer által
rögzített képre és egyéb személyes adatra.
4. Jelen szabályzat 2018. augusztus hó 1. napján lép hatályba és módosításig vagy
visszavonásig hatályban marad.

IV. A TÉRFIGYELŐ
MEGHATÁROZÁSA

KAMERARENDSZERT

ÜZEMELTETŐ

SZEMÉLY

1. A térfigyelő kamerarendszert az Adatkezelő üzemelteti. Jelen Szabályzat szempontjából
Adatkezelő:
Név: Magyar Orvosi Kamara
Székhely: 1068 Budapest, Szondi utca 100.
Postacím: 1390 Budapest 62., Pf.: 175.
Telefon: +36 (1) 269-4391
Fax: +36 (1) 269-4392
E-mail: mok@mok.hu
önállóan képviseli: Dr. Éger István, elnök
adatvédelmi tisztviselő: szabo.edit.edua@mok.hu

a) Az Adatkezelő képviseletében annak kamerarendszerét az Adatkezelő elnöke, vagy az
általa e feladattal megbízott Munkatárs(ak) kezelik. E személyek rendelkeznek
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hozzáférési jogosultsággal, amely a felvételek visszakeresésére és megtekintésére is
kiterjed.
V. ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
1. A térfigyelő kamerarendszer működtetéséről az Adatkezelő a Munkatársait, továbbá a
térfigyelő kamerarendszer által figyelt területre belépőket (együttesen: érintettek) a
jogszabályoknak és adatvédelmi irányelveknek megfelelően, és teljeskörűen ezúton
tájékoztatja.
2. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Szabályzat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal együtt és az alapján értelmezendő, utóbb
a jelen Szabályzat rendelkezéseit értelmezi, magyarázza, kiegészíti.
Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mindenkor hatályos változata
folyamatosan elérhető a www.mok.hu weboldalon, továbbá a recepción papíralapon is
elérhető.
3. Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy a rögzítés, felhasználás és megőrzés
szabályaira a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR)
rendelkezései alkalmazandók jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezésekkel
összhangban.

VI. A MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE
1. Adatkezelő a megfelelő tájékoztatáshoz való jog érvényesülése okán a következőkben
tájékoztatja az érintetteket a térfigyelő kamerarendszer működtetéséről, az érintettek
jogairól és egyebekről.
2. Az érintettek tájékoztatása – a Munkatársak tájékoztatása:
a. Adatkezelő, mint munkáltató a Munkatársak figyelmét felhívja
a. az elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) üzemeltető
személy fenti meghatározására, az adatok megismerésére jogosult személyek körére
(IV. fejezet),
b. az adatkezelés jogalapjára (VII. fejezet),
c. az adatkezelés céljára és a tárolt adatok körére (VIII. fejezet),
d. az adatok felvételének módjára, tárolásának helyére és időtartamára (IX. fejezet),
e. a felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekre (X. fejezet)
f. a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokra, illetőleg arra, hogy a
felvételeket milyen célból használhatja fel az Adatkezelő (X. fejezet),
g. arra, hogy az érintetteket milyen jogok illetik meg a térfigyelő kamerarendszerrel
összefüggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat (XI. és XII. fejezet),
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h. arra, hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen
jogorvoslati eszközöket vehetnek igénybe (XIII. fejezet),
i. az egyes kamerák elhelyezésére és a vonatkozásukban fennálló célokra, az általuk
megfigyelt területre, tárgyra (I. sz. Melléklet).
3. Az érintettek tájékoztatása – Adatkezelő székhelyén tartózkodó, Munkatárstól
különböző érintettek (például ügyfelek) tájékoztatása:
a. Adatkezelő a székhelyén tartózkodó ügyfelek, látogatók figyelmét a VI. /2. pontban
felsoroltakon túl felhívja arra, hogy a térfigyelő kamerarendszerrel figyelt
területeket jól látható módon, szabványmatricával jelölte meg.

VII. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő
előzetes tájékoztatása alapján.
2. Az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a térfigyelő
kamerarendszerrel megfigyelt területre a Munkatársak és az egyéb érintettek jelen
tájékoztató ismeretében bemennek, és ott tartózkodnak.
VIII. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A TÁROLT ADATOK KÖRE
1. A térfigyelő kamerarendszer, mint elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére
a) az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az
alábbiakban részletezettek szerint, személy-, és vagyonvédelem érdekében, jogsértések
megelőzése, bizonyítása, és minőségbiztosítási okokból, valamint
b) a GDPR Preambulumának 32. pontja, 4. cikkének 11. pontja és a 7. cikkében
szabályozottak alapján, továbbá
c) az Infotv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti hozzájárulás alapján, az
Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása érdekében kerül sor. (a
továbbiakban ezek együttesen: adatkezelés célja).
2. Fentiek alapján a megfigyelés célja tehát különösen:
a)
b)
c)
d)

a munkahelyre történő be-, és kilépés,
a munkaszerződésben rögzítettek betartásának ellenőrzése,
az emberi élet, a testi épség,
valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése,
észlelése,
e) az elkövető tettenérése,
f) valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.
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A megfigyelt területen lévő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel
kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt Adatkezelő
székhelyének megfigyelése – kivéve ott, ahol az az emberi méltóságot sértheti.
3. Összhangban az említett jogszabályokkal, adatkezelési célokkal, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásaira, a 29. Cikk szerinti
Adatvédelmi Munkacsoport állásfoglalásaira, az egyes kamerák elhelyezkedése,
irányultsága a következő: összesen 4 db kamera van felszerelve: 2 db kamera a
földszinti bejáratot, illetve a porta előtti teret, 1 db kamera az udvart, 1 db kamera az
utcai bejárati ajtót figyeli.
4. A kamerák létéről a munkavállalók értesítve vannak, és az ügyfelek részére táblákat
helyeztek ki.
5. Az Adatkezelő a rögzített felvételeket kizárólag az adatkezelés célja érdekében
használhatja fel. A felhasználás alatt értjük különösen, de nem kizárólagosan, a területen
történt események körülményeinek tisztázása, feltárása és bizonyítása érdekében
történő felhasználást. A MOK a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt
végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét, a felhasználás helyét,
időpontját, annak okát és célját minden esetben jegyzőkönyvben rögzíti.
6. A kezelt adatok köre: az érintett képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb
személyes adatai.
IX. AZ ADATOK
IDŐTARTAMA

FELVÉTELÉNEK

MÓDJA,

TÁROLÁSÁNAK

HELYE,

1. Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Munkatársakat és az egyéb érintetteket, hogy a
térfigyelő kamerarendszer képfelvételeit közvetlen módon rögzíti.
2. A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.
3. Az adatok tárolásának helye: az Adatkezelő székhelyén található
irodahelyiségében található digitális adatrögzítő szerver.

zárható

4. Az adatok tárolásának időtartama mindenkor a hatályos 2005. évi CXXXIII. törvény
31. § (2) bekezdésében meghatározott határidő, a jelen Szabályzat hatálybalépésekor ez
a rögzítéstől számított 3 munkanap.
X. ADATBIZTONSÁG ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG
1. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a tárolt adatok védelmét az
Adatkezelő oly módon biztosítja, hogy
a. az adatokat az Adatkezelő zárt, azonosítóval és jelszóval is védett informatikai
rendszerben tárolja, amely az IT adatbiztonsági követelményeknek megfelelően hoz
létre és tart fenn kapcsolatot különböző, az Adatkezelő tulajdonában vagy bérlésében
levő egyedi hálózati azonosító című (IP cím) és egyéb egyedi azonosítóval rendelkező
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(SIM, IMEI, stb.) eszközök között, melynek segítségével megállapítható, hogy az
adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá, továbbá
b. az adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:
i.
A MOK elektronikus megfigyelőrendszereit az elnök, országos hivatalvezető,
informatikai osztály munkavállalói és a portaszolgálatra beosztott
munkavállalók kezeli(k).
ii.
A felvételeket az arra jogosult az adatok tárolásának idején belül bármikor
megtekintheti.
2. Az adatok kezelése bizalmas feladat, ezért az elnök, az országos hivatalvezető, az
informatikai osztály munkavállalói és a portaszolgálatra beosztott munkavállalók
minden tekintetben kötelesek az ilyen módon birtokába jutott információt csak és
kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni oly
módon, hogy azokhoz az Adatkezelővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy egyéb
jogviszonyban levő felhatalmazással nem rendelkező személyek, vagy harmadik fél ne
férhessen hozzá.
3. Az adatokat kezelő személy semmilyen módon nem készíthet másolatot, és/vagy nem
rögzíthet adatot azért, hogy azt más célra felhasználja.
4. Az Adatkezelő a felvételek kapcsán adatot nem továbbít, amely alól kivételt képeznek
azok az esetek, amikor hatósági megkeresésre a felvétel kiadására van szükség vagy
hatósági bizonyítás szükséges. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara
vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat
lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a
kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak,
valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
XI. AZ ÉRINTETT JOGAI
1. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: a 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és az EU 2016/679 Rendelet (GDPR) 15. cikke alapján az Adatkezelő
az érintett kérelmére tájékoztatást ad
a. az általa kezelt adatokról és a személyes adatok kategóriáiról,
b. az adatkezelés céljáról,
c. az adatkezelés jogalapjáról,
d. az adatkezelés időtartamáról,
e. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól,
f. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
g. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett
intézkedésekről, továbbá
h. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról,
céljáról és címzettjéről.
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2. A törléshez való jog, vagy más néven az „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, ha
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b. az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésének más jogalapja nincsen;
c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatokgyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet (GDPR) 8. cikk (1)
bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
3. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
o Magyarázat: az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a
törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél
rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban
tárolt verziókat is elérhetővé teszik.
Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet
sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok
minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a
tényleges joggyakorláshoz.
4. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való
jog” EU-s rendeletből fakadó korlátjaira, amelyek a következők:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása;
c. népegészségügy területét érintő közérdek;
d. az EU 2016/679 rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
7

e. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
5. Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: az érintett jogosult
arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
6. Ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
7. A GDPR alapján az adatokat zárolni kell, ha
a. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
b. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
c. 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.
8. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
9. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról értesíti az érintettet, továbbá mindazokat,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, vagy átadták. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a
tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
10. Az „adathordozhatósághoz való jog”: az érintett jogosult arra, hogy
a. a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy
b. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
11. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy
– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
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12. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
13. A tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ekkor
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
14. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,
és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező
tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
15. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a
14. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30
napon belül – bírósághoz fordulni.
16. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy jogaik gyakorlását megtehetik a
mok@mok.hu e-mail címre küldött kérelemmel, az ügyfélszolgálati munkatársaknál,
vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül.
17. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról és
törli/zárolja (korlátozza) az adatokat, vagy egyéb lépést tesz, a kérelemnek megfelelően.
18. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: abban az estben, ha az
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
19. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a
kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
XII. A MUNKATÁRSAK JOGAI – A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS
GARANCIÁLIS RENDELKEZÉSEK
1. Adatkezelő, mint munkáltató felhívja a Munkatársak figyelmét a következő,
munkaviszonnyal és térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos garanciális, törvényi
rendelkezésekre:
a. A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelmére, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:42-54. §-át
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kell alkalmazni azzal, hogy a Ptk. 2:52. § (2) és (3) bekezdése, valamint 2:53. §-a
alkalmazásakor e törvény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadók.

b. A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a
munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges
és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről
és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
c. A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A
munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak
írásban tehet.
d. A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető,
amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszűnése szempontjából lényeges.
e. A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről.
A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik
személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló
hozzájárulásával közölhet.
f. A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a
munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével,
törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a
munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
g. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai
célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon
- átadhatók.
h. A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása
körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott
eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A
munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.
i.

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai
eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.
Az adatkezelés akkor jogszerű, ha célhoz kötött és tisztességes. [Infotv. 4. § (1) –
(2) bekezdés]

2. A fentiek alapján:
a. Nem lehet olyan kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa
végzett tevékenységet figyeli meg.
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b. Jogellenes az olyan térfigyelő kamerarendszer alkalmazása, amelynek célja a
munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.
3. További alapelv, hogy semmiképp sem lehet kamerát elhelyezni olyan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben,
zuhanyzókban, az illemhelyiségekben.
4. Szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert, így térfigyelő kamerarendszert
alkalmazni az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének
céljából lett kijelölve.
XIII. JOGORVOSLATI RENDELKEZÉSEK
1. Eljárási szabályok: az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR
15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintetteket. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
2. Az Adatkezelő a kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt
– túlzó, Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű mértékű díjat
számolhat fel.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus
formátumba kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
4. Kártérítés, sérelemdíj: minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az
Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az
Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait
figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több
adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az
adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden
egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes
kárért.
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Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
5. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
6. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi

és

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő a kamerás megfigyelésen túl lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az
érintettek hang- és/vagy képfelvételt készítsenek Adatkezelő székhelyén. Tekintettel
arra, hogy ebben az esetben a kép-és/vagy hangfelvétel készítője minősül
adatkezelőnek, így az Adatkezelő felhívja a felvételek készítőinek figyelmét arra, hogy
a felvételt készítő személynek kell körültekintően eljárnia a kép-és/vagy hangfelvétel
rögzítése során és szükség esetén harmadik személy hozzájárulását beszerezni a képés/vagy hangfelvétel elkészítéséhez, felhasználásához a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései szerint. A fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő a felelősségét
kizárja.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és az
egyéb belső szabályzatokkal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
fenntartja.
2. Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata megtekinthető az ügyfélszolgálaton.
3. Jelen Szabályzat 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.
4. Jelen ügyviteli utasítás a Magyar Orvosi Kamara Országos Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzata 4:1. § (3) bekezdése alapján került kiadásra.
Kelt: Budapest, 2018. augusztus 1.

____________________________
Dr. Farkas Gergely s.k.
OHV
Magyar Orvosi Kamara
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