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A HAVAS SECURITY KFT. TÁJÉKOZTATÓJA 
 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER 
 

ALKALMAZÁSA VONATKOZÁSÁBAN 

 
1. Bevezetés 

Jelen tájékoztatás a Havas Security Kft. és a Privátkopó Security Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által 
telepített és üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer (továbbiakban: elektronikus megfigyelőrendszer / 
kamerarendszer / térfigyelőrendszer) alkalmazására, valamint a térfigyelés során létrejövő személyes adatok 
kezelésére és az adatkezelés irányelveire terjed ki. 

Tartalmazza a kamerarendszer alkalmazásához fűződő legfontosabb alapelveket, alapvető célt, jogalapot és 
egyéb technikai adatok ismertetését, továbbá a megfigyelés során létrejövő képfelvételek, mint személyes 
adatok kezelését érintő információkat nyújt. 

A Szolgáltató által telepített és üzemeltetett térfigyelőrendszer tekintetében üzemeltetői és adatkezelői 
státusszal rendelkezik. 

Az adatkezelést érintő technikai adatok és adminisztratív információk a 8. pontban kerültek rögzítésre. 

Jelen tájékoztató tartalma többek között kiterjed: 

▪ az adatkezelés jogalapjára; 

▪ az egyes kamerák elhelyezésére és a vonatkozásukban fennálló célra; 

▪ a megfigyelés jellegére; 

▪ a képfelvételek tárolási, visszanézési, továbbítási és törlési szabályaira; 

▪ a kamerarendszert üzemeltető, valamint az adatkezelő/adatfeldolgozó megnevezésére; 

▪ a felvételek tárolásának helyére és időtartamára; 

▪ a tárolással kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekre; 

▪ az adatok megismerésére jogosult személyek körére; 

▪ valamint az érintettetek jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. 

A Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a tájékoztatót bármikor módosíthatja annak figyelembevételével, 
hogy az esetleges változásokról az érintett személyeket időben értesíti. 

A tájékoztató mindenkori tartalma az aktuális jogi szabályozásokkal összhangban kerül frissítésre. 

A Szolgáltató, mint adatkezelő (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-118781/2017.) magára nézve 
kötelezőnek ismeri el a tájékoztató tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a kamerarendszer 
működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott 
rendelkezéseknek. 

Az adatkezelést érintő további információk a Szolgáltató honlapján a 
www.privatkopo.webnode.hu/dokumentumok menüpont alatt érhető el. 
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2. Adatvédelmi alapelvek, célok, jogi háttér 

A Szolgáltató adatkezelőként gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, illetve megteszi azokat a 
technikai és szervezeti intézkedéseket, amelyek a vonatkozó törvények, valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

A Szolgáltató a birtokába kerülő adatokat az Infotv. 4.§-a értelmében kizárólag meghatározott célból, jog 
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. A Szolgáltató az adatkezelés minden szakaszában 
megfelel a törvényesség, a célhoz kötöttség, a tisztességesség, a szükségesség alapelveinek. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése a hatályos jogi szabályozások alapján, valamint az előírt 
követelményeknek megfelelően történik, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vonatkozó rendelkezéseire. 

A Szolgáltató által telepített és működtetett kamerarendszer a magánterület védelme érdekében, 
vagyonvédelmi célból került kiépítésre.  

 

3. Célhoz kötöttség 

A célhoz kötöttség elve az adatkezelés mellett az egyes kamerák látószögével kapcsolatban is érvényesül. 
Ennek megfelelően a kamera látószöge a céljával mindenkor összhangban álló területre irányul. A Szolgáltató 
a térfigyelőrendszert kizárólag a magánterület részén lévő épületrészek, helyiségek és területek, illetve az ott 
történt események megfigyelésére alkalmazza. 

A Szolgáltató a személyes adatot kizárólag jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében 
kezeli a vonatkozó jogszabályok, valamint a célhoz kötöttség, a szükségesség és a tisztességesség jogelvi 
kötelezése szerint. A célhoz kötöttség és szükségesség elvének megtartása érdekében azon érintettek adatait 
a Szolgáltató nem kezeli tovább, amelyre vonatkozóan a célhoz kötöttség megszűnt. A célhoz kötöttség 
megszűnését követően a Szolgáltató megsemmisít, illetve töröl minden rendelkezésre álló adatot, feltéve, ha 
azt a törvény nem zárja ki. 

Ennek megfelelően a székhelyen történő megfigyelés során szerzett személyes adatok (képfelvételek) 
megőrzésének időtartama a rögzítéstől számítva legfeljebb 3 (három) munkanap, társasházak esetén 
legfeljebb 15 (tizenöt) munkanap. 

 

4. Tájékoztatás 

Az elektronikus megfigyelő rendszer útján rögzített és kezelt felvételek az Infotv. 3.§ 2. pontjára tekintettel 
személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók, és következtetés vonható le 
rájuk nézve. 

A kamerarendszer működtetésének tudomásul vételéhez, továbbá a létrejövő képfelvételek, mint személyes 
adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulás az érintett személyek ráutaló magatartásával jön létre. 
Ráutaló magatartás különösen, ha az adott területen tartózkodó személy a magánterületen elhelyezett 
figyelemfelhívó jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más 
következik. 

A Szolgáltató a területen megjelenni kívánó személyek tájékoztatásának elősegítése érdekében jól látható 
helyen, jól olvasható figyelemfelhívó jelzést, illetve ismertetést helyezett el arról a tényről, hogy az adott 
területen kamerarendszert működtet. 
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A megfigyelt területre belépő személyek a figyelemfelhívó jelzés („Kamerával megfigyelt terület”) mellett, egy 
jól látható helyen kifüggesztett információs tábláról („Térfigyelési irányelv”) értesülhetnek a személyes adataik 
(képfelvételek) kezelését érintő legfontosabb tartalmakról. 

Ennek megfelelően a helyszínen kihelyezett Térfigyelési irányelv tájékoztatja az érintetteteket, hogy az adott 
területen a kamerarendszer üzemeltetője vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert üzemeltet. Továbbá 
tartalmazza az üzemeltető nevét és az általa működtetett rendszer céljának megnevezését, a rögzített adatok 
tárolásának helyét és a tárolási időtartamot, valamint, hogy a további vonatkozó tájékoztatás megtekinthető a 
weboldalon.  

A Térfigyelési irányelv arra is felhívja az érintett figyelmét, hogy a területre való belépéssel hozzájárul a 
kamerarendszer által készített képek és az esetlegesen rögzített egyéb adatok kezeléséhez.  

Emellett mind az Adatvédelmi tájékoztató, mind az Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó 
részletes tájékoztató papíralapú példánya a fenti helyszíneken bárki számára betekintésre elérhető. 

A Szolgáltató rejtett kamerát nem üzemeltet, továbbá nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan 
helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti! 

 

5. Adatkezelés, jogosultságok 

A Szolgáltató által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag a 
jogsértések bizonyítása, és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal 
rendelkező személyek. Élőképes megfigyelést a Szolgáltató nem lát el. 

A képfelvételek kezelésére csak szűk személyi kör rendelkezik jogosultsággal, kizárólag azon személyek 
számára van erre lehetőség, akik a szervezeten belül döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek. 

A Szolgáltató részéről a képfelvételek visszanézésére, törlésére, zárolására vagy esetleges továbbítására a 
következő munkakörben, illetve pozícióban lévő személyeknek van jogosultságok. 

A képfelvételek rögzítése során létrejövő személyes adatok kezelésével megbízott személyek, kijelölt 
munkakörök: 

▪ Szolgáltató cégvezető; 

▪ Szakmai vezető; 

▪ Telepítő; 

▪ Szolgáltató vagyonőre. 

A képfelvételek rendszeres, 3 (három) illetve társasházak esetén 15 (tizenöt) munkanaponként történő törlését 
a rendszer automatikusan végzi el. A vagyon sérelmére elkövetett jogsértések esetén a felvételek 
visszanézését - lehetőség szerint- minimum 2 fő együttesen végzi. Szükség esetén a jogkörök együttesen és 
önállóan is gyakorolhatók.  

A rögzített felvételekbe történő betekintések, az azt végző személy neve, az adatok megismerésének oka és 
ideje mindenkor jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a 
tárolt adatok védelmét felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az 
adatokhoz mely jogosultak, és mikor férhettek hozzá. 

A képfelvételek, illetve az általuk rögzített egyéb személyes adatok továbbítására - kizárólag jogellenes 
magatartásra 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. 
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6. Érintett jogai 

Az érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól. A személyes 
adatainak kezelése kapcsán érintett személyek szabályozott módon szerezhetnek információkat a Szolgáltató 
által kezelt személyes adatokról. 

Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál: 

▪ tájékoztatást személyes adatai kezeléséről; 

▪ személyes adatainak helyesbítését; 

▪ valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása. 

A Szolgáltató köteles az érintett kérelemének benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül, közérthető 
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási 
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására az Infotv. törvény mely rendelkezése alapján került sor.  

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató 
rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti. 

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha: 

▪ kezelése jogellenes; 

▪ ha az érintett kéri a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy 
zárolását; 

▪ ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki; 

▪ ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; 

▪ ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 
kizárta. 

A Szolgáltató megkülönböztető jelzéssel látja el az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 
meg egyértelműen. 

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérheti az elektronikus 
megfigyelőrendszerrel róla készült felvételek másolatát, továbbá kérheti a felvételek törlését, amennyiben azt 
a törvény nem zárja ki. 

Az érintett a képfelvétel rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül - jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával - kérheti, hogy a személyes adatát a Szolgáltató ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 
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Jogainak megsértése esetén az érintett a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz 
fordulhat, továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra történő hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem 
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn 

Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 

▪ a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra 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, közvéleménykutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; 

▪ valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben. 

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a 
kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja. 

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a 
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja. A tiltakozásról, továbbá 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. 

Ha az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a törvény szerinti határidőt 
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon 
belül - az Infotv. 22.§-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat, melyről az érintettet a Szolgáltató a 
vonatkozó tájékoztatásban is tájékoztatja. 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, 
a tiltakozásról történő értesítés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, az adatokhoz való hozzájutás 
érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató, mint adatkezelő ellen. A Szolgáltató, mint adatkezelő az 
érintetett is perbe hívhatja. 

Amennyiben a Szolgáltató, mint adatkezelő, az érintett tiltakozását megalapozottnak találja, és az adatátvevőt 
erről elmulasztja értesíteni, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos 
körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének 
kézbesítését követő 8 (nyolc) napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a 
felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 (tizenöt) napon belül 
fordulhat bírósághoz a Szolgáltató ellen.  

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem 
továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozó 
jogosságát megállapította.  

 

7. Adatvédelmi kötelezettségek, adatbiztonság 

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten kezeli a személyes adatok védelméhez fűződő, információs 
önrendelkezési jog érvényesülésének betartását, továbbá a Szolgáltató - az általa kezelt személyes adatok 
jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében - betartja a személyes adatok kezelése során 
irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. 

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, mely garantálja az érintett adatok biztonságát. 
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A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat, illetéktelen személyektől megvédi, így megakadályozza 
a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, a személyes adatok 
tekintetében a véletlen megsemmisülést és sérülést. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a Szolgáltató 
biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők.  

A Szolgáltató az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, továbbá a Szolgáltató által 
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről. 

Az érintett részére nyújtott tájékoztatás a kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) naptári napon belül 
írásban történik. Az érintett tájékoztatása csak akkor tagadható meg, ha azt meghatározott esetekben 
jogszabály írja elő. A Szolgáltató a felvilágosítás esetleges megtagadásáról, valamint az azzal kapcsolatos 
bírósági jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja az érintettet. 

A Szolgáltató biztosítja és folyamatosan felügyeli, hogy az elektronikusan kezelt adatállományokhoz történő 
hozzáférés kizárólag munkakörhöz kötötten történjen csak meg. 

 

8. Adatkezelést érintő technikai adatok, adminisztratív információk 

A Szolgáltató által telepített és üzemeltetett kamerarendszer vonatkozásában 

Üzemeltető megnevezése, adatai: 

HAVAS SECURITY KFT. 

Székhelye: 3432 Emőd, Szeles utca 62.  

Adószáma: 25312092-2-05 

Cégjegyzék száma: 05-09-028039 

 

Adatkezelő megnevezése, adatai: 

PRIVÁTKOPÓ SECURITY KFT. 

Székhelye: 3432 Emőd, Szeles utca 62.  

Adószáma: 25299764-1-05 

Cégjegyzék száma: 05-09-027993 

Adatkezelés jogalapja: érintett személyek önkéntes hozzájárulása. 

 

Megfigyelés jellege: rögzített megfigyelés. 

 

Képfelvétel készítésének célja: személy- és vagyonvédelem. 

 

Képfelvétel tárolásának helye: a Szolgáltató székhelye. 
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Képfelvétel tárolásának időtartama: a rögzítéstől számítva legfeljebb 3 (három) munkanap, társasház esetén 
15 (tizenöt) munkanap.  

 

Székhely központi elérhetősége: 

Levelezési cím: 3432 Emőd Szeles utca 62 

Központi telefonszám: +36 70 3395 144  

Központi e-mail cím: privatkopokft@gmail.com  

 

9. Jogorvoslati lehetőségek 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét! 

 

Üdvözlettel: 

 Havas István 
 szakmai vezető 
 
 3432 Emőd, Szeles u. 62. 
 +36 70 339 5144 
 havasseckft@gmail.com 
 www.privatkopo.webnode.hu 
  

mailto:havasseckft@gmail.com
http://www.privatkopo.webnode.hu/
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10. Fogalomtár 

Az Infotv. értelmében: 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személy 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 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 

különleges adat: 

a,) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó adat 

b,) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi személyes adat 

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 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

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 

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, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából  

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 
történő korlátozása céljából 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely - az adatkezelővel kötött szerződés alapján – személyes adatok feldolgozását végzik 
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célhoz kötöttség elve: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 

 

Jelen tájékoztató alkalmazása során, az Infotv.-ben meghatározottakon túl: 

adatvédelem: a személyes és különleges adatok kezelésének normatív szabályozása az adatalany 
információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében 

információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való 
jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról 

adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, 
megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok 
összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket - és ezzel a fenyegetettséget 
- a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik 

betekintési és megismerési jogosultság: az a jogkör, amelynek birtokában a jogosult számára elérhetővé, 
megismerhetővé válnak az adott adatállományban kezelt személyes és különleges adatok 

adathordozó: bármely alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármilyen eljárással előállított, 
személyes vagy különleges adatott tartalmazó anyag  

 

11. Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok, tájékoztatók 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi 
jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25) 
Kormányrendelet 

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27) 
IHM rendelet (közérdekű adatok tagolása) 

Magyarország Alaptörvénye 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 évi C. törvény 


