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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
~ a 1066 Budapest, Jókai utca 4. sz. alatti próbaterem területén található elektronikus
megfigyelőrendszer működtetése során kezelt személyes adatokról ~
Adatkezelő:

Magyar Állami Operaház

székhely, levelezési cím:

1061 Budapest, Andrássy út 22.

adatkezelés helye:

1066 Budapest, Jókai utca 4.
(a továbbiakban: Próbaterem)

honlap:

www.opera.hu

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dpo@opera.hu
06 1 814 7444

Az adatkezelő által az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése során kezelt személyes
adatokhoz az adatkezelő azon, meghatározott foglalkoztatottjai férnek hozzá, akiknek ez a munkaköri
feladataik elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Ezen személyi kör az adatkezelő főigazgatója és
főigazgató-helyettese,
a
műszaki
igazgató,
a
Jogi
Osztály
foglalkoztatottjai,
a
Létesítményüzemeltetési Osztály foglalkoztatottjai, az Informatikai Osztály foglalkoztatottjai és a
biztonságtechnikai koordinátor.
Az adatkezelés célja:

a vagyonvédelem, jogellenes cselekmények
megelőzése, felderítése.

A személyes adatok forrása:

maga az érintett.

Megőrzési idő – elektronikus megfigyelő
rendszer:

a kamerafelvételeket azok elkészültétől számított
7 napig őrizzük meg, a felvételek ezt követően
automatikusan törlődnek;

A rögzített videófelvételek megőrzésének 7 napos határideje megegyezik a rendszer által
folyamatosan tárolni képes megszakítatlan videóanyag hosszával.
A megőrzési határidő az érintettek jogait is védik, hiszen az érintetteknek is 7 nap áll rendelkezésére
ahhoz, hogy kérjék a személyes adataik korlátozását (zárolását), megőrzését, kiadását.
Az adatkezelő megítélése szerint a 7 napos megőrzési idő elegendő, szükséges és arányos, az az
elektronikus megfigyelőrendszer céljaihoz igazodik, és megfelelően szolgálja mind az adatkezelő,
mind az érintettek, mind pedig az esetlegesen meginduló jogérvényesítési eljárásban közreműködő
hatóságok és bíróságok jogos érdekeit is.
A kezelt személyes adatok köre:

a kamerák által rögzített videófelvételek, továbbá
a felvételen szereplő érintett magatartása és az
abból
levonható
következtetés
(pl.
bűncselekmény elkövetése)
Magyarázat:
vagyonvédelem,
cselekmények
megelőzése,
érdekében szükséges.
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jogellenes
felderítése

az adatkezelő jogos érdeke
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával biztosítja a Próbaterem területén
tartózkodó személyek és az ott található eszközök, berendezések, értéktárgyak vagyonbiztonságát.
Az adatkezelő jogos érdeke az esetlegesen bekövetkező bűncselekmények, szabálysértések,
károkozás és az ezekkel kapcsolatos jelentős mértékű kötelezettségszegés (pl. vagyon elleni
bűncselekmények) tényének rögzítése, a későbbi jogérvényesítés, az érintettek segítése és a
felelősség tisztázása céljából.
Az adatkezelő vagyonkezelésében álló Próbaterem területén esetenként jelentős számú
foglalkoztatott, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott művész tartózkodik, a helyszínen
több helyiségben zajlik munkavégzés (zenekarigazgatói, zenekari titkársági irodák), és nagy értékű
hangszerek tárolására szolgáló helyiség található, emiatt a vagyonvédelem az elektronikus
megfigyelő rendszer jelen szabályzat szerinti működtetésével biztosítható hatékonyan.
Az adatkezelő a jogos érdekével kapcsolatosan az érdekvédelmi tesztet elvégezte.
Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat
az adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Adatfeldolgozó:

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

székhely:

1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26.

cégjegyzékszám:

01-10-046929

adószám:

14883664-2-41

elérhetőség:

info@tomcontroll.hu

Az adatkezelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként választotta ki azt az őrzés-védelemmel
foglalkozó vállalkozást, aki ellátja a Magyar Állami Operaház játszóhelyeinek és telephelyeinek
vagyonvédelmi, portaszolgáltatási, pénzkísérői- és pénzszállítási, valamint járőrszolgáltatási
feladatait, amely tevékenységei során adatfeldolgozóként kezeli az érintettek személyes adatait.
Az érintettek jogai:

a hozzáférés joga,
a helyesbítéshez való jog,
a törléshez való jog,
az adatkezelés korlátozásához való jog,
a tiltakozáshoz való jog,
A munkáltatóval, vagy az adatfeldolgozóval
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog:

A hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
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▪

az adatkezelés céljai;

▪

az érintett személyes adatok kategóriái;

▪

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő
közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;

▪

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

▪

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen;

▪

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

▪

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ; h) automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,
kivéve, ha az érintett másként kéri.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
▪

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő
gyűjtötte vagy más módon kezelte;

▪

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;

▪

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

▪

a személyes adatokat az adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó,
esetlegesen létező személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
▪

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

▪

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
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▪

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

▪

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
▪

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;

▪

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

▪

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

▪

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.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás 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.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek
kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az
adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az
érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Panasztétel a felügyeleti hatóság előtt
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése
szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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weboldal: http://naih.hu/
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
telefon: +36-1-391- 1400;
fax: +36-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam illetékes
bírósága előtt kell megindítani.
A munkáltatóval, vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog:
Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az acdatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
Az elektronikus megfigyelő rendszer
sajátosságaiból eredően az érintetti jogok és
jogorvoslati jogok vonatkozásában az
alábbiak merülhetnek fel:

A helyesbítéshez való jog az érintetteket
elsősorban a rögzítés ideje tekintetében illeti meg
(tekintettel arra, hogy a felvételek tartalma
értelemszerűen nem helyesbíthető).
Az érintett hozzáférési, így másolatkérési joga
kizárólag olyan formában gyakorolható, amely
nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságát. A másolat által érintett időszak
hossza az érintettet érintő időpont, időtartam,
cselekmény vagy esemény ésszerű idejére
korlátozódik.
Az érintett hozzáférési joga keretében a
másolatkérési joga mellett jogosult tájékoztatást
kérni arra vonatkozóan, hogy pontosan mettőlmeddig látható a felvételen, milyen cselekvése
került
rögzítésre,
történik-e/történt-e
rá
vonatkozóan, vagy vele összefüggésben
bármilyen esemény azt követően, hogy már nem
látható a felvételen.
Az érintett jogosult az őt érintő felvételekbe
történő betekintést kérni. Az adatkezelő a
betekintési jogot a jelen tájékoztatóban
megadott címen, írásban előre egyeztetett
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időpontban biztosítja. Az adatkezelő a pontos
helyiséget a szabad kapacitás függvényében,
konkrét esetben, a megtekintés előtti ésszerű
időn belül adja meg.
Adatbiztonság:
Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatkezelő az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői,
foglalkoztatottjai előre meghatározott mértékben és jogosultsági szintek meghatározásával –
titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak személyes adatokat megismerni.
A személyes adatokat megfelelő technikai, logikai és adminisztratív intézkedésekkel védjük, valamint
biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb
jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,
foglalkoztatottjainkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel
elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó
szoftvereket használunk. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat
minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú
előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása
érdekében.
Adatbiztonság az IT infrastruktúrában:
Az IT infrastruktúra adatbiztonságára vonatkozó részletes és minden releváns részletre kiterjedő,
adatbiztonsági és információbiztonsági előírásokat is tartalmazó belső szabályzattal rendelkezünk;
A személyes adatokat saját telephelyünkön található szervereinken tároljuk. Szigorú biztonsági
eljárásokkal biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek a rendszerhez fizikailag ne tudjanak hozzáférni.
Az adattárolók zárható, klimatizált helyiségekben kerültek elhelyezésre.
Az elektronikus megfigyelőrendszer által képzett adatok biztonsági mentése nem biztosított.
A szerverekhez való hozzáférés a belső informatikai hálózaton csak felhasználói név és jelszóval
történő azonosítás után lehetséges. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és
rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása
érdekében.
A hálózati erőforrások használata a felhasználók számára szabályozott, korlátozott, azonosításhoz
kötött.
Az irodai munkaállomások is csak megfelelő felhasználói név és jelszó ismeretével válnak
hozzáférhetővé. Idegen adathordozó használata kizárólag automatikus vírus- és kártevő szűrés
követően lehetséges.
Az adatkezelő valamennyi rendszerének, rendszerelemének védelmét a kártékony szoftverekkel
szemben folyamatosan biztosítjuk.
A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a
biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) a rendszerben működő felhasználói
azonosítás alapján korlátozott hozzáféréssel tároljuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl.
jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál
gondoskodunk.
Fizikai adatbiztonság:
A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és
védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. A
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területen beléptető rendszer és elektronikus megfigyelő rendszer került telepítésre és a
vagyonvédelmet riasztó rendszer is biztosítja. A telephely 24 órás személyes biztonsági felügyelet
alatt áll.
A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, vagyonvédelmet biztosító
szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá
megfelelő jogosultságkezeléssel.
Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő
biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az
adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak
megbízhatóan zárt helyen történhet.
Adatvédelmi incidensek bekövetkezése esetére kialakított eljárásrend:
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi
incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.
Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés valamely egyéb körülménye megváltozik, módosul,
az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatót módosítja és az általa szokásos módokon és csatornákon
közzéteszi.
A jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az adatkezelő belső informatikai hálózatán és honlapján.
Budapest, [időbélyegző szerint]
Magyar Állami Operaház
Mellékletek:
1. 1számú melléklet: A kamerák helyszínrajza
2. számú melléklet: A kamerák listája és látószöge
3. számú melléklet: Érdekmérlegelési teszt
4. számú melléklet: Adatvédelmi hatásvizsgálat
5. számú melléklet: Adatvédelmi incidensek nyilvántartása - minta
6. számú melléklet: Az elektronikus megfigyelőrendszer adataiba történő betekintésről készült
jegyzőkönyv- minta
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2. sz. melléklet - Próbaterem - kamera kiosztás
Típus
Felbontás
Látószög
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°
IP turretkamera (ICR, DWDR, 3d DNR, PoE)
4 MP
100°

Megfigyelt terület
színpad
hangszerraktár
színházterem
feljárati lépcső
előtér
bejárat
Dózsa-terem
színházterem
előcsarnok
előtér

3. sz. melléklet
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
~ a Jókai utcai próbateremben telepített elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában ~

Érintettek és az adatkezeléssel érintett adatok köre:
Az elektronikus megfigyelési rendszer működése vonatkozásában az adatkezeléssel érintett minden
olyan természetes személy, aki a Próbaterem területére belép és a területen bent tartózkodik,
beleértve a Magyar Állami Operaház foglalkoztatottjait és az általa megbízási szerződéssel
foglalkoztatott művészeit.
A kezelt személyes adatok köre: az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített videófelvételek,
továbbá a felvételen szereplő érintett magatartása és az abból levonható következtetés (pl.
bűncselekmény elkövetése).
Az adatkezelés célja és az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő a személyes adatokat vagyonvédelmi célból kezeli, továbbá az esetleges jogellenes
cselekmények megelőzése és felderítése érdekében.
Az adatkezelő a felvételeket azok készítésétől számított 7 napig őrzi meg, ezt követően
automatikusan törli azokat. Az őrzési idő meghatározásakor az adatkezelő az alábbiakat vette
figyelembe:
▪

a megőrzési idő elegendő legyen arra, hogy a megfigyelt területen található
vagyontárgyakban esetlegesen bekövetkezett kár, hiány, sérülés az adatkezelő tudomására
jusson;

▪

a kötelezettségszegés az adatkezelő tudomására jusson;

▪

jogszabálysértés esetén az esetleges bírósági, hatósági eljárások megindításra
kerülhessenek és a megindult eljárásban a felvételek bizonyítási eszközként felhasználásra
kerülhessenek, illetve hogy a hatósági, jogérvényesítési eljárásokat a felvételek
felhasználásával hatékonyan támogatni lehessen

▪

a rendszer által folyamatosan tárolni képes megszakítatlan videóanyag hossza 7 nap.

Melyek az érintetti érdekek az adatkezelés vonatkozásban?
Az érintettek személyiségi jogának, így különösen a képmáshoz való jogának tiszteletben tartása,
amelyet az adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszer tervezésekor, még annak telepítését
megelőzően a legmesszemenőbb mértékig szem előtt tartott. Az adatkezelő betartja a NAIH
tájékoztatóiban és ajánlásaiban rögzítetteket, azaz nem telepített kamerát olyan helyiségekbe,
amelyekben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkbe, zuhanyzókba,
illemhelyiségekbe, orvosi szobába, váróba. Ezen túlmenően nem alkalmazza az elektronikus
megfigyelőrendszert olyan helyiségekben sem, amely a foglalkoztatottak munkaközi szünetének
eltöltése céljából lett kijelölve.
Mi az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés vonatkozásában?
Az itt felsorolt nagy értékű, állami tulajdonban álló eszközök védelme: a megfigyelt területen található
berendezési tárgyak, hangszerek, kották, iratok és egyéb, nem nevesített, nagy értékű eszközök;
a szellemi tulajdon védelme;
A fentiekhez kapcsolódóan az esetleges bűncselekmények, szabálysértések, károkozás és az
ezekhez kapcsolódó kötelezettségszegés rögzítése, az esetleges jogérvényesítés támogatása, a
felelősségé kérdésének tisztázása, az érintettek segítése.
Miért korlátozza arányosan az adatkezelő jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat?
▪

a felvételek elkészítése a foglalkoztatottak munkaideje beosztásának, a munka
intenzitásának és minőségének ellenőrzése és serkentése célját közvetetten sem szolgálja;
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▪

a kamerarendszer kizárólag az adatkezelő magánterületén kerül alkalmazásra, közterületi
felvételek annak segítségével nem készülnek;

▪

az adatkezelő ellenőrzési tevékenysége és az alkalmazott eszközök, módszerek nem járnak
az emberi méltóság megsértésével, így különösen a kamerarendszer alkalmazására nem
kerül sor olyan helyeken, ahol az az emberi méltóságot sértheti (pl. mosdóhelyiség,
pihenőhelyiség, masszázsszoba, stb.);

▪

a kamerarendszer kizárólag a jelen adatkezelési tevékenységhez szerkesztett adatkezelési
tájékoztató mellékletében feltüntetett látószögben/területen kerül alkalmazásra, ahol és
amilyen mértékben elengedhetetlenül szükséges a fenti adatkezelési célok megvalósítása
érdekében;

▪

a felvételeket kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyek jogosultak
megismerni;

▪

az elektronikus megfigyelőrendszert működtető, valamint ahhoz hozzáféréssel rendelkező
valamennyi személy megfelelő, az adatvédelemi és adatbiztonsági rendelkezésekre is
kiterjedő képzésben részült;

▪

az adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban rögzített adatbiztonsági intézkedésekkel védi
az érintettek személyiségi jogait, továbbá az adatkezelési tájékoztató útján ismerteti meg az
érintetteket az alkalmazott technikai intézkedésekkel;

▪

a kötelezettségszegést tanúsító felvételeket az adatkezelő kizárólag abban az esetben
jogosult felhasználni a kötelezettségszegés kivizsgálásával, illetőleg a kapcsolódó bírósági
vagy más hatósági eljárásokkal kapcsolatban, amennyiben a kötelezettségszegés egyéb
személyes adatokat kevésbé érintő módon (például: írásbeli dokumentum, tanúvallomás)
nem bizonyítható, az az adatkezelő követelésének érvényesítéséhez vagy jogi eljárásban
történő sikeres védekezéséhez feltétlenül szükséges, és e tekintetben az adatkezelő jogos
érdeke elsőbbséget élvez az érintett jogos érdekével szemben;

▪

a bűncselekményt, szabálysértést vagy károkozást tanúsító felvételek ugyancsak abban az
esetben kerülhetnek felhasználásra, amennyiben az az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekének érvényesítéséhez feltétlenül szükséges, és az adatkezelő vagy a harmadik fél
kapcsolódó jogosérdeke felülírja az érintett jogos érdekét, vagy amennyiben az adatkezelőt
a felvétel felhasználására jogszabályi rendelkezés kötelezi;

▪

a felvételekbe történő betekintés tényét, vagy arról harmadik félnek történő bármely másolat
kiadását az adatkezelő valamennyi esetben írásban dokumentálja.

Feltétlenül szükséges-e az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, nem állnak-e
rendelkezésre egyéb megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül,
vagy kevesebb személyes adat kezelésével megvalósítható a tervezett cél?
A Jókai utca 4. sz. alatti ingatlanban elsősorban a Magyar Állami Operaház által foglalkoztatott
művészek végeznek művészeti (próba)tevékenységet (Ferencsik-terem), itt találhatóak a
zenekarigazgató és a zenekari titkárság irodái, valamint az ingatlanban egy háziszínpad (Dózsaszínpad) is helyet kap. A próbatermen keresztül megközelíthető egy hangszerraktár, amelyben nagy
értékű mesterhangszereket is tárolnak. Az ingatlanban ezen felül az üzemszerű működéshez
szükséges további nagy értékű eszközök és berendezések találhatók. Egy ilyen terület folyamatos
élőerős őrzése - amely vagyonvédelmi szempontból alternatívát jelenthetne és nem járna
videófelvételek készítésével, ilyen módon személyes adatok kezelésével - rentábilisan nem
valósítható meg. A gazdaságos működtetés ugyanakkor alapfeltétel, tekintettel arra, hogy állami
vagyonnal gazdálkodik az ingatlan vagyonkezelője.
Tekintettel pedig arra, hogy a vagyonvédelmi célok, illetve ahhoz kapcsolódóan az esetleges
bűncselekmények, szabálysértések, továbbá a károkozás és az ezekkel kapcsolatos
kötelezettségszegések megtörténtének rögzítése a későbbi jogérvényesítés, az érintettek segítése
és a felelősség tisztázása céljából olyan kiemelt érdeket élvez, amely más rendelkezésre álló
technikai eszközzel nem biztosítható, így az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása
szükséges, és nem mellőzhető.
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Milyen biztosítékokat alkalmaz az adatkezelő annak biztosítására, hogy az érintettek
magánszféráját csak a legszükségesebb mértékben érintse a kamerás megfigyelés?
▪

a rendszer nem teszi lehetővé nagy felbontású közeli kép készítését és nincs lehetőség
élőben zoomolni sem;

▪

az adatkezelő – alapos mérlegelést követően – 7 napban határozta meg a felvételek őrzési
idejét, ezt követően a rendszerbeállításoknak megfelelően automatikusan törli azokat;

▪

az elektronikus megfigyelőrendszerrel készíthető felvételek minősége átlagos;

▪

a
foglalkoztatottak
pihenésre,
étkezésre
szolgáló
helyiségeiben,
mosdóhelyiségekben, masszázsszobában kamera nem került elhelyezésre;

▪

a kamerás megfigyelés során adatkezelő arcfelismerő technológiát nem alkalmaz;

▪

az elektronikus megfigyelőrendszert adatkezelő nem kapcsolja össze más automatizált
biztonsági rendszerekkel;

▪

a kamerás megfigyelésről az adatkezelő figyelemfelhívó táblát helyezett el a terület
valamennyi belépési pontján.
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továbbá

4. sz. melléklet
ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT
~ a Jókai utcai próbateremben telepített elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában ~
Adatkezelő:
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
székhely:

1061 Budapest, Andrássy út 22.

weboldal:

www.opera.hu

törzskönyvi azonosító:

309435

adószám:

15309439-2-42

e-mail cím:

dpo@opera.hu

képviselő:

Ókovács Szilveszter főigazgató

Adatfeldolgozó:
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(hozzáférés az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatokhoz)
székhely:

1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26.

cégjegyzékszám:

01-10-046929

adószám:

14883664-2-41

e-mail cím:

info@tomcontroll.hu

képviseletében:

Kozák Krisztina vezérigazgató

Tervezett adatkezeléssel kapcsolatos adatok, információk:
Adatkezelés célja:

vagyonvédelem, jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése

Adatkezelési műveletek:

a Próbaterem területére történő belépések, a bent tartózkodás és a
területen történő mozgás nyomon követése, rögzítése

Adatkezelés módja:

az adatkezelés automatikus

Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köre:
a Próbaterembe belépők és bent tartózkodók – beleértve az
adatkezelő foglalkoztatottjait is – képmása
Szükségesség és arányosság indoklása:
Az adatkezelő közfeladatot ellátó szerv, aki a Magyar Állam vagyonával
gazdálkodik. Az általa végzett közfeladat előadóművészet, amelynek
ellátása során a művészek a Próbaterem területén nagy értékű, a
Magyar Állam tulajdonában és az adatkezelő vagyonkezelésében álló
mesterhangszereket és egyéb, szintén jelentős értékű hangszereket,
kottákat használnak és tárolnak. Az ingatlanban irodahelyiségek is
találhatóak, iratanyaggal, berendezési tárgyakkal, számítástechnikai
eszközökkel. A felsorolt nagy értékű tárgyak vagyonvédelmének
biztosítása – tekintettel a terület méretére, elrendezésére – egyéb
módon nem lehetséges, annak teljes egészében élőerős őrzéssel
történő biztosítása aránytalanul magas költséggel járna.
Adatok tárolásának időtartama: 7 nap
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Adatok feldolgozása során használt eszközök:
informatikai hálózat, rögzítő szerver, kliens számítógépek
Figyelembe vehető szabvány, magatartási kódex:
nem létezik ilyen
Adatkezelés nyomon követhetősége:
Korlátozható-e az adatokhoz való hozzáférés

igen

nem

Naplózható-e az adatokhoz történő hozzáférés

igen

nem

Naplózható-e az adatokban történő módosítás

igen

nem

Védettek-e a tárolt adatok illetéktelen hozzáféréssel szemben

igen

nem

Védettek-e a tárolt adatok megsemmisüléssel, elvesztéssel szemben

igen

nem

Az érintettek jogait támogató intézkedések:
Tájékoztatás az adatkezelésről megvalósul?

igen

nem

Betekintési jog megvalósul?

igen

nem

Helyesbítéshez, törléshez való jog megvalósul?

igen

nem

Kifogásolás lehetőség és adatkezelési korlátozás megvalósul?

igen

nem

Történik-e belföldi adattovábbítás?

igen

nem

Történik-e nemzetközi adattovábbítás?

igen

nem

Létezik-e meglévő hatásvizsgálat erre az adatkezelésre?

igen

nem

Létezik-e meglévő hatásvizsgálat hasonló műveletre?

igen

nem

Amennyiben igen, felhasználható-e?

igen

nem

Meglévő hatásvizsgálat ellenőrzése:

Indokolás:

Adatkezelés besorolása kockázati szint szempontjából:
Munkavállalókra vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres vagy
kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapul?
igen
Személyes adatok különleges kategóriái közül bármelyik kezelésre kerül-e?
▪

faji, etnikai származás

▪

politikai vélemény

▪

vallási vagy világnézeti meggyőződés

▪

szakszervezeti tagság

▪

genetikai vagy biometrikus adatok
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nem

▪

egészségügyi adatok

▪

szexuális élet, szexuális irányultság

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Történik-e adatkészletek egymással való megfeleltetése vagy összevonása?

igen

nem

Történik-e alá-fölérendeltségi helyzetben lévők adatainak kezelése?

igen

nem

Új technológiai vagy szervezési megoldások innovatív használata vagy
alkalmazása? Amennyiben igen, annak megnevezése.

igen

nem

Akadályozza-e az adatkezelés az érintetteket jogaik gyakorlásában, vagy
szolgáltatások igénybevételében?

igen

nem

Nyilvános helyek nagymértékű módszeres megfigyelése megvalósul-e?
Történik-e értékelés, pontozás, profilalkotás, előrejelzés a munkavállalókkal
kapcsolatban?
Megvalósul-e joghatással, vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált
döntéshozatal: adatkezelés, amelynek célja a természetes személy tekintetében
joghatással bíró, vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintő döntések meghozatala?

Megvalósul-e módszeres megfigyelés: érintettek megfigyelése, nyomon követése
vagy ellenőrzése céljából végzett adatkezelés, adatgyűjtés, vagy nyilvános helyek
módszeres megfigyelése?
Nagy számban történik-e az adatkezelés
▪

az érintettek száma konkrét számadatként vagy a lakosság arányában

▪

a kezelt adatok mennyisége vagy az adatfajták köre

▪

az adatkezelési tevékenység időtartama vagy állandó jellege

▪

az adatkezelési tevékenység földrajzi kiterjedése

Egyéb indok, ami magas kockázatot jelent természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve: nincsen
Valószínűsíthető-e magas kockázat természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve
(legalább 2 szempont esetén teljesül-e a feltétel, vagy felmerül-e egyéb indok a magas
kockázattal kapcsolatban)? nem
Kockázatok vizsgálata:
Kockázati érték (pontszám) = Bekövetkezés hatása (pontszám) x Bekövetkezés valószínűsége
(pontszám)
Kockázati besorolás:
Kockázati érték 1-12 pont: alacsony besorolás
Kockázati érték 13-19 pont: közepes besorlás
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Kockázati érték 20-25 pont: magas besorolás
Esemény

Hatása

Valószínűség

1-5

1-5

Kockázati
érték

Intézkedési javaslat

Döntés

1-25
jogosulatlan
hozzáférés

2

2

4

biztonsági előírások
megvalósulásának
fokozott ellenőrzése

nem kívánatos
módosítás

1

1

1

nincs javasolt módosítás

adatok elvesztése

4

3

12

informatikai felülvizsgálat

tűzkár

5

1

5

nincs javasolt módosítás

vízkár

5

1

5

nincs javasolt módosítás

informatikai
hálózat hibája

3

4

12

meghatározott
időközönként
felülvizsgálat

Kockázatok kezelését célzó intézkedések:
▪

biztonsági intézkedések szabályozása

▪

a szabályozás betartatása

▪

a munkavállalók oktatása, amely elősegíti a tudatosabb adatkezelést, eljárást

A hatásvizsgálat értékelése, véleményezése:
Főigazgató-helyettes:
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása vagyonvédelmi célból elengedhetetlen, ugyanis a
közfeladataink ellátása során jelentős mértékű állami vagyonnal gazdálkodunk. A rendszer kiépítését
közbeszerzési eljárásban nyertes, megbízható vállalkozóra bíztuk. Adminisztratív kötelezettségeinknek
eleget téve elkészítettük az adatkezelési tájékoztatót a területre belépők, továbbá közalkalmazottaink
és munkavállalóink számára és nagy hangsúly fektetünk ezek betartására és betartatására. A
hatásvizsgálat alapján megnyugtatóan kijelenthető, hogy az adatkezelés kockázata alacsony.

______________________
Dr. Főző Virág
főigazgató-helyettes
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IT vezető:
Az adatkezelés során betartjuk a vonatkozó IT biztonsági előírásokat és szabályzatokat. Az adatok
védelmét fizikai és logikai rendszerekkel biztosítjuk. Az adatok fizikai védelmét jelenti a zárható
szerverszoba, amely tűz-és vízbiztos helyiség és amelybe kizárólag az IT Osztály dolgozói, valamint a
biztonsági vezető jogosult belépni. Ezzel igyekszünk biztosítani, hogy adatvesztés és az adatok
módosítása ne következhessen be, illetőleg jogosulatlan személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. Az
adatokba betekinteni, azokat korlátozni kizárólag az Informatikai Osztály munkatársai, valamint a
műszaki igazagató, a létesítményüzemeltetési osztályvezető és a biztonsági vezető, vagy az általuk
írásban erre meghatalmazott személy jogosult.

______________________
Kovács Kolos
informatikai osztályvezető
Biztonsági vezető:
Az adatkezelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként választotta ki azt az őrzés-védelemmel
foglalkozó vállalkozást, aki ellátja a Magyar Állami Operaház játszóhelyeinek és telephelyeinek
vagyonvédelmi, portaszolgáltatási, pénzkísérői- és pénzszállítási, valamint járőrszolgáltatási feladatait.
A Magyar Állami Operaház mint adatkezelő Műszaki Igazgatósága és az őrzés-védelemmel foglalkozó
T.O.M. Controll 2001 Zrt., mint adatfeldolgozó együttműködnek a vagyonvédelmi feladatok ellátása
során. Az adatfeldolgozó megfelelő szakképzettséggel rendelkező vagyonőrei és portaszolgálati
alkalmazottai az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak mindenben betartva látják el feladataikat, amelyet
a biztonsági vezető és az adatfeldolgozó vezetői folyamatosan ellenőriznek, biztosítva, hogy a
személyes adatokkal visszaélés ne történhessen.
______________________
Vágó Gábor
műszaki igazgató
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5. sz. melléklet
ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA
ADATKEZELŐ NEVE:

Magyar Állami Operaház

SZÉKHELYE:

1061 Budapest, Andrássy út 22.

TÖRZSKÖNYVI AZONOSÍTÓ:

309435

TELEFONSZÁMA:

0618147444

E-MAIL CÍME:

dpo@opera.hu

HONLAPJA:

www.opera.hu

KÉPVISELŐJE NEVE:

Ókovács Szilveszter főigazgató

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA
AZ INCIDENS
IDŐPONTJA:
SORSZÁM:

1/2018 2018-06-01

2/2018 2018-06-02

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES
AZ INCIDENS ORVOSLÁSÁRA
ADATOK:
AZ INCIDENS HATÁSA:
TETT INTÉZKEDÉSEK:
2018.05.29. 11.00 és a 2018.
05.29. 18.00 óra közötti
Bejelentés a felügyeleti
a területre belépőkről és
időtartamban a területen
hatóságnak (NAIH) a magas
bent tartózkodókról készült tartózkodó
kockázat miatt. Az incidens
magánszemélyekről készült
okainak feltárása, az elkövető
kamerafelvétel megrongálódása a megőrzési idő kamerafelvételeken
lejárte előtt
szereplők képmása
videófelvétel
munkavállaló figyelmeztetése.
adatok megrongálódása, adatvesztés
A magas kockázat miatta
felügyeleti hatóság (NAIH) felé az
incidens bejelentése megtörtént.
Az incidenst elkövető
kamerafelvételek nyilvánosságra kerülése, a videófelvételek
Minta István,
facebook
Példa Károly
oldalra történő
az érintettekről
kiposztolása
készült videófelvétel
Jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra
hozatal
AZ INCIDENS MEGNEVEZÉSE, TÉNYEI:

AZ ÉRINTETTEK KÖRE:

EGYÉB ADATOK:

MINTA!!!

MINTA!!!

6. számú melléklet
~ Az elektronikus megfigyelőrendszer adataiba történő
betekintésről készült jegyzőkönyv ~
MINTA
Jegyzőkönyv száma:

1/2020.

Készült:

2020. március 8.

Helyszín:

1066 Budapest, Jókai utca 4. sz. alatti
Próbaterem

Felvétel adatai:

2020. március 3.10.00-12.30 óra közötti
időtartamban a bejárat előtti folyosóra néző
kamera felvételei

A felvétel megtekintésének kezdő és záró
időpontja:

2020. március 8. 10.00-14.00 óra

Jelen vannak

Kovács Kolos informatikai osztályvezető

(név, beosztás):

Vágó Gábor műszaki igazgató

A felvétel megtekintését indokoló körülmény leírása:
2020. március 3. napján 10.00-12.30 óra között a Ferencsik-teremből ismeretlen személyek
eltulajdonítottak egy nagy értékű és érzékeny adatokat tartalmazó laptopot és egy okostelefont. A
próbaterem ajtaja nem volt zárva, az ablakon külsérelmi nyomok nem láthatók, így feltételezhető,
hogy a lopást a próbaterem egyetlen bejáratán besurranó személy követte el. Az eset felderítése
céljából fent nevezett személyek a megadott időpontban készült kamerafelvételeket áttekintik.
A megtekintés során levont következtetések:
A megtekintett felvételen jól látható, hogy egy csuklyát viselő, kb. 190 cm magas férfi 2020. március
3. napján 11:24 perckor a próbaterembe besurrant, majd 11:28 perckor kezében a laptoppal és az
okostelefonnal a főbejárat felé haladva kisétált.
kmf.
Jegyzőkönyvvezető neve:

Jelenlévő személyek neve, aláírásai:

aláírása:

____________________________

____________________________

____________________________

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság
megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot
(ideértve a jegyzőkönyvet is) a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a
megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más
személyes adatot (ideértve a jegyzőkönyvet is) meg kell semmisíteni, illetve törölni kell,
kivéve, ha a 30 napos megőrzési határidő még nem járt le.

