
15. sz. melléklet 
 

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő személyek tájékoztatása 
 

Adatkezelő megnevezése: Óbudai Platán Könyvtár 
Adatkezelő (költségvetési szerv) 
Törzskönyvi azonosítója: 796204 
Adatkezelő adószáma: 15796208-1-41 
Adatkezelő székhelye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
Adatkezelő képviselője: Pőcze Márta Igazgató 
 
Intézmény, mint Adatkezelő elérhetősége:  
Telefon/fax: +36 (1) 368 70 93 
E-mail: platan@kszki.obuda.hu; pocze.marta@kszki.obuda.hu 
 
Hozzájárulok, hogy adataimat/gyermekem személyes adatait az Óbudai Platán Könyvtár (a 
továbbiakban Adatkezelő) iskolai közösségi szolgálat teljesítése céljából kezelje. 
 
Az Intézmény a középiskolai tanulók számára lehetőséget biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv-ben szabályozott 50 órás iskolai közösségi szolgálat elvégzésére. Az érintett 
tanulók különféle munkatípusok közül választhatnak: számítógépes munka, raktározási munka, 
pakolás, könyvtári rend ellenőrzése (szabadpolcon) és egyéb könyvtári munkával összefüggő 
tevékenységek. 
 
A közösségi szolgálat dokumentálását a 2011. évi CXC tv. értelmében alapvetően az iskola és a 
tanuló végzi. E tevékenység kapcsán azonban az Intézmény is kezel személyes adatokat, így az 
iskolával kötött megállapodás keretében a kapcsolattartói adatokat/ a tanulók mellé rendelt 
mentor adatait. A szolgálat elvégzésével kapcsolatban az azt végző diák, valamint a teljesítés 
igazolását szolgáló jelenléti ív adatait kezeli. 
 
adatkezelés célja: közösségi szolgálat elvégzésének biztosítása, teljesítésének igazolása 
kezelt adatok köre: közösségi szolgálatot végző személyazonosító adatai, telefonszám, e-mail 
cím, iskolájának, osztályának neve, címe, elérhetősége, jelenléti ív adatai 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdek (az Intézmény jogos érdeke, 
hogy az iskolával kötött szerződésben vállalt, az iskola tanulói által elvégzett közösségi szolgálat 
elvégzését dokumentálja 
adattárolás határideje: a közösségi szolgálat elvégzését követő 5 év 
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan 
 
Vagyonvédelmi adatkezelés 
 
Az Intézmény a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályiról 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Szvtv.) alapján 
 

- az Intézmény Ezüsthegyi Fiókkönyvtár székhelyén: 1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. 
szám alatt 

 
elektronikus térfigyelő kamerarendszert alkalmaz. A megfigyelőrendszer kép rögzítésére 
alkalmas. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatok tárolása helyben történik, a felvételek 
megőrzésének határideje 3 munkanap. 
 

mailto:platan@kszki.obuda.hu
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Az elektronikus megfigyelőrendszer tekintetében az Adatkezelőnél az adatkezelés célja, az 
Adatkezelő, valamint az Adatkezelő területén tartózkodó személyek eszközeinek és vagyonának 
védelme. 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására a GDPR 
és az Szvtv. figyelembevételével az alábbi szabályok irányadóak: 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje 

 
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével 
törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más 
hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 
 
Az Adatkezelő biztosítja azonban az érintetti jogok közül az Szvtv-ben meghatározottat, azaz az, 
akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési 
idején [három munkanapon] belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az 
adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb 
időn belül az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője dönt, az így megjelölt felvételt ki kell menteni 
és átadni az adatvédelmi tisztviselőnek, aki gondoskodik annak adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályainak megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a 
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól 
számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel 
törlésre kerül.  
 
Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok 

 
Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a kellő mértékben avatkozik bele az 
érintettek magánszférájába. 
 
Az Adatkezelő semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést: 

− abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje,  
− abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését befolyásolja, 
− szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, 
− olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, 

különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen. 
− közterületen. 

 
Az Adatkezelő azonban abból a célból folytathat elektronikus megfigyelést, hogy meggyőződjön 
róla, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a 
munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 
 
A kameraképek megtekintése 

 
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek 
magánszférájába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak 
meghatározott személyek férhetnek hozzá. 
 
Az Adatkezelő szervezetrendszerén belül jelen Szabályzatban kijelölt személy jogosult a 
felvételeket megtekinteni. Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg az 
Adatkezelő. 
 
  



 
A kameraképek korlátozása 

 
Kamerakép korlátozását csak az Adatkezelő kamerarendszere által megvalósított adatkezelés 
felügyeletére kijelölt személy rendelheti el. 
 
Kamerakép korlátozását kezdeményezheti 

− Az Adatkezelőnél betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való 
betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az elektronikus 
megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt, 

− bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti. 
 
Felvétel korlátozását csak a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt 
személynek címzett írásbeli kérelemmel lehet kérvényezni. 
 
A korlátozásról a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő kamerarendszer által megvalósított 
adatkezelés felügyeletére kijelölt személye dönt. 
 
Az Adatkezelő minden, a kamerával rögzített képekből történő korlátozásról jegyzőkönyvet vesz 
fel, amiben rögzíteni kell a betekintés és a korlátozás időpontját, célját, a korlátozásra okot adó 
eseményt, valamint a további felhasználás megjelölését.  
 
Korlátozási jogosultsággal rendelkező személyek 
 
Az Adatkezelő a korlátozásra jogosultak köréről is nyilvántartást vezet. A nyilvántartás része a 
korlátozási joggal rendelkező személy neve és munkaköre, a korlátozási jog kiadásának dátuma, 
a korlátozási jog visszavonásának dátuma. Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven 
keresztül őrzi meg az Adatkezelő.  
 
adatkezelés célja: az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő területén tartózkodó személyek 
eszközeinek és vagyonának védelme  
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási 
hely, tartózkodási idő) 
adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre, az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés e) pont alapján, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI 
JOGALAPOKAT, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti - az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – jogalapot 
adattárolás határideje: 

− a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap 
elteltével törlésre kerül 

− amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy az Adatkezelő azt ne 
semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz 
harminc nap elteltével törlésre kerül 

adatkezelés módja: elektronikus 
érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való 
jog 

 
*** 

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: 

- személyes adatairól tájékoztatást kérni 
- személyes adataihoz hozzáférést kérni 
- személyes adatai helyesbítését kérni 



- személyes adatai kezelésének korlátozását kérni 
- tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. 

 
Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult ara, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés van folyamatban 
jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes 
információkhoz hozzáférést kapjon. 
A hozzáférési jog többek között az alábbi információkra terjed ki: 

- adatkezelés célja 
- kezelt adatok köre 
- adatkezelés jogalapja 
- adattárolás határideje 
- adatkezelés módja 
- adattovábbítások címzettjei 
- adatfeldolgozók köre 

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes 
adatairól. 
Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve hiányos személyes adatok 
kiegészítésre kerüljenek. 
Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy 
kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az adatok 
kizárólag meghatározott célokból kezelhetők. 
Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes 
adatai kezelése ellen és ilyen esetben előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kezelheti tovább ezen 
adatokat. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 
− ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
 

− ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
 

− törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 

*** 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.  
 
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és 
adattovábbítások címzettjeit az Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 
tartalmazza. 
 
 
tanuló neve, aláírása 
 
 
16. életévét be nem töltött tanuló esetén a törvényes képviselő neve, aláírása 
 


