Kivonat a Miskolci Egyetem területén végzett
kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóból
A Miskolci Egyetem területén személy- és vagyonvédelmi célokból kamerás megfigyelés történik, amelynek során
végzett adatkezelésre vonatkozó szabályok meghatározásakor az alábbi jogszabályokra van tekintettel:
– az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (Szvtv.);
Az adatkezelő és képviselője: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc - Egyetemváros, Intézményi azonosító: FI87515, Tel:
46/565-111, Honlap: www.uni-miskolc.hu), Képviseli: Prof. Dr. Torma András rektor, E-mail: rektor@unimiskolc.hu, A/4. I. emelet 145., Tel.: 46/565-111/10-32 és Prof. Dr. Deák Csaba kancellár, E-mail: kancellar@unimiskolc.hu, A/4. I. emelet 132., Tel.: 46/565-111/10-07, 10-91.
Kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselő: dr. Certicky Mário adatvédelmi tisztviselő, Jogi és Beszerzési Osztály, 3515
Miskolc - Egyetemváros, A/4. I. emelet 128. 46/565-111/1420, adatvedelem@uni-miskolc.hu.
Az érintettek köre: valamennyi a Miskolci Egyetem területére belépő természetes személy ("érintett").
A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető személy (adatfeldolgozó): Szinva Holding Kft. (székhely: 1092 Budapest,
Ráday u. 22. 2. em. 3., fióktelep: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 88., Cg.: 01-09-901459, elérhetőség:
szinvahl@szinvaholding.hu, képviseli: dr. Kavesánszki László ügyvezető).
A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

A területre belépő
érintettek képmása

Az adatkezelő és az
Egyetem területén
tartózkodó harmadik
személyek jogos érdeke
[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont]

Az Egyetem területén
tartózkodó személyek
személyének és
vagyonának, valamint az
Egyetem vagyonának
védelme, jogsértés
bekövetkezése esetén az
igényérvényesítés
elősegítése
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Az adatkezelés
időtartama
Az adatkezelés
megkezdésétől számított
3 nap (72 óra)

Az üzemeltetés helye és felvételek tárolásának helye: az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelye.
A felvételek megismerésére jogosultak köre:
– az Üzemeltetési igazgatóság által kijelölt személyek, ilyen hiányában az Üzemeltetési igazgató;
– a Kollégium igazgatósága és a ME – HÖK Kollégiumi Bizottság elnöke, illetve az Egyetem fegyelmi ügyeiben
eljáró szerv tagjai a hallgatókat érintő ügyekben, különösen a fegyelmi eljárás körében.
– a Miskolci Egyetem Szolgáltató Kft. kijelölt munkatársai.
Az Adatkezelő az alábbi érintetteket megillető jogok feltétlen gyakorlását biztosítja:
– előzetes tájékoztatáshoz való jog [GDPR 14. cikk, valamint Szvtv. 28.§ (2) bekezdés d) pont];
– hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk];
– tiltakozáshoz való jog [GDPR 21.cikk];
– törléshez való jog [GDPR 17. cikk];
– az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk];
– jogorvoslathoz való jog [GDPR 78-79. cikk].
Amennyiben az Egyetem adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy
adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Jogsérelem esetén
bírósághoz fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.
Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy az adatvedelem@unimiskolc.hu elektronikus levélcímre kell benyújtani. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad.
Az érintetteket megillető jogok részletes ismertetését és azok érvényesítésének módját a mindenkori Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzat, valamint – a kamerás megfigyelésre vonatkozó érdekmérlegelési tesztel együtt – a Miskolci
Egyetem területén végzett kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, amelyek
a www.uni-miskolc.hu honlapon (Közérdekű/Adatvédelem), valamint közvetlenül a jelen dokumentumon elhelyezett
QR-kód beolvasásával is elérhető.

Miskolc, 2020. április 22.
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