A Kulcsi Fekete István Általános Iskola adatkezelési tájékoztatója
a kamerákkal rögzített felvételekkel összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola)
Cím 2458 Kulcs, Kossuth u. 75.
Telefon: 06-25-252-062
E-mail cím: iskola@altisk-kulcs.edu.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Csiákné Varga Brigitta, e-mail címe:
fialtisk2@gmail.com; telefonszáma: 06-25-252-062

2. Az adatkezelés célja

Az Iskola által használt, illetve az Iskola területére bevitt vagyontárgyak védelme és a tanulók
egészségének, testi épségének megóvása, valamint az ezek sérelmére elkövetett cselekmények
megelőzése, továbbá bekövetkezésük esetén azok felderíthetősége céljából az Iskola elektronikus
megfigyelőrendszert üzemeltet.
Felhívjuk figyelmet arra, hogy az érintettnek a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés ellen joga
van tiltakozni!

3. A megfigyelőrendszert alkotó kamerák leírása:

kamera helye/megnevezése

annak a területnek a megnevezése, amelyre a
kamera látószöge irányul

működési mód
(élőkép/rögzített)

emeleti folyosó

emeleti folyosó

rögzített

földszinti folyosó

földszinti folyosó

rögzített

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Iskola jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont), melyet
érdekmérlegelési tesztjében a köznevelési célra rendelt vagyontárgyak, valamint mások által az Iskola
területére bevitt vagyontárgyak védelméhez, valamint a tanulók egészségének, testi épségének
megóvásához fűződő jogos érdekként azonosított.

5. A kezelt adatok köre

Az érintettek – tanulók, alkalmazottak, illetve az Iskola területére belépők - felvételen látható arcképe,
magatartása, a felvételen látható, vagy abból egyébként következő egyéb információ.

6. Az adatok tárolási ideje
Az Iskola a felvételeket 2 napig tárolja, melyet követően automatikusan törlődnek,

7. Adattovábbítások

Az adatok továbbítására kerülhet sor, ha az őrzési időn belül a felhasználására okot adó esemény
következik be, mely esetben a felvétel továbbítható a jogsértő cselekményeket kivizsgáló hatóságok,
bíróságok részére.
A felvételen szereplő érintetten kívül az, akinek jogos érdekének érvényesítése érdekében a rögzített
felvételt büntetőeljárás, illetve egyéb bírósági vagy hatósági eljárás keretében kívánja felhasználni, az
őrzési időn belül kérheti, hogy az Iskola ne törölje a felvételt. Ebben az esetben az Iskola az eljárást
lefolytató szerv, vagy hatóság (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) megkeresésére vagy adatkérésére
továbbíthatja a felvételt. Amennyiben azonban a törlés mellőzésére vonatkozó kérelem beérkezésétől
számított harminc napon belül ilyen megkeresés nem érkezik, az Iskola törli a felvételt.

8. Érintetti jogok

Az érintett – illetőleg helyette és nevében a törvényes képviselő – által az alábbi jogok gyakorlása iránt
előterjesztett kérelmet az Iskola a beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, mely határidő
alapos indokkal két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az okok
megjelölésével az Iskola a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Tájékoztatás

Hozzáférés

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy az Iskolától tájékoztatást kérjen arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult
megismerni azt, hogy az Iskola milyen személyes adatait, milyen jogalapon,
milyen adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, azok mely forrásból
származnak; továbbá, hogy az Iskola kinek, mikor, mi alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Iskola az érintett részére biztosítja személyes adatokhoz való hozzáférést,
ennek keretében a személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére
egy alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel a további
másolatokért.
Az érintett kérésre a pontatlan adatokat az Iskola helyesbíti, pontosítja,
amennyiben meggyőződött arról, hogy a helyesbítést követően a kezelt adat
pontossága helyreáll.

