Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által
a rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése során végzett adatkezelésről
A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: "Adatkezelő") a jelen adatkezelési tájékoztatójában (a
továbbiakban: "Tájékoztató") érintett adatkezelése tekintetében az alábbi jogszabályokat és
belső jogi normákat alkalmazza:
a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban
"GDPR");
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (a továbbiakban: "Infotv.");
c) a Miskolci Egyetem Adatvédelmi, Adatkezelési és Közérdekű Adat Megismerési,
Közzétételi Szabályzat (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat),
d) a 4/2020. számú sz. Rektori utasítás a Miskolci Egyetem parkolási rendjéről.
Az adatkezelő személye és elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő
Az adatkezelő és képviselője: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc - Egyetemváros, Intézményi
azonosító: FI87515, Tel: 46/565-111, Honlap: www.uni-miskolc.hu), Képviseli: Prof. Dr.
Horváth Zita rektor, e-mail: rektor@uni-miskolc.hu, A/4. I. emelet 145., Tel.: 46/565-111/1032
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 érintett személye
Valamennyi olyan természetes személy, aki az adatkezelő részére bejelenti a
magántulajdonában álló valamely parkolójának használatára vonatkozó igényét és megköti az
adatkezelővel a parkoló használatára vonatkozó bérleti szerződést (a továbbiakban: érintett).
Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama és a kezelt adatok köre
Az adatkezelés folyamata: az adatkezelővel parkoló bérleti szerződést kötött érintett jogosult
az adatkezelő sorompóval zárt magánpakolójának használatára. A parkolóba történő
beléptetés rendszám-felismerő rendszer segítségével történik, amelyben rögzítésre kerülnek a
parkoló használatára jogosult személyek (az érintett), valamint az általuk megjelölt
gépjárművek rendszámai. A parkoló igénybevételekor a parkoló sorompójánál lévő kamera
élőképet továbbít a rendszer részére annak megállapítása céljából, hogy a belépni szándékozó
rendszámú jármű jogosult-e a parkoló használtára. Az adatkezelés a parkoló használtára való
jogosultság fennállásáig tart, amelyet követően az adathordozók megsemmisítésre, így az
adatok törlésre kerülnek.
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Rendszámfelismerő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartások:
– parkoló használtára vonatkozó igény bejelentésének és a parkoló használati díj
megfizetésének igazolását tartalmazó nyilvántartás (nem automatizált);
– parkoló használtára jogosult gépjárművek forgalmi rendszámának nyilvántartása
(automatizált).
A kezelt adatok köre

Az érintett neve,
születési helye és
ideje, anyja neve

Az érintett neve és az
általa megjelölt
személygépjármű
forgalmi rendszáma
(nyilvántartás)

A gépjármű forgalmi
rendszámának
rögzítése közvetlenül
a parkoló
igénybevételét
megelőzően
("élőkép")

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő és az
érintett közötti
szerződés létrejötte, az
érintett azonosítása és
a szerződést teljesítése
céljából,

Az adatkezelő és az
érintett közötti
szerződés teljesítése
[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont]

A parkoló használati
jogosultság
megszűnéséig.

A parkolóba való
belépésre jogosult
személy és a gépjármű
azonosítása céljából

Az adatkezelő és az
érintett közötti
szerződés teljesítése
[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont]

A parkoló használatra
való jogosultság
megszűnéséig

Az adatkezelő és az
érintett közötti
szerződés teljesítése
[GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont]

A parkolóba történő
bejutás biztosítása
céljából

Az adatkezelés
időtartama

A rendszám-felismerő
kamera kizárólag
élőképet közvetít a
beléptető-rendszer
részére, amely
ellenőrzi a parkoló
használtára való
jogosultságot

Az adatkezelés helye, az adattovábbítás
Az adatkezelés helye: Miskolci Egyetem, Diszpécser Központ
Adattovábbítás: az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha
arra uniós vagy nemzeti jog az adatkezelőt kötelezi.
Az érintettek jogai
Az Egyetem az adatkezelése során feltétel nélkül biztosítja az érintettek számára az alábbi
jogaik érvényesítését:
– előzetes tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan
végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő minden információról. Jelen adatkezelési
tájékoztató elektronikus közzétételével az adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy azt az
érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően megismerje. Az érintett a parkoló
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használatára irányuló szerződés megkötésével egy időben nyilatkozik a jelen tájékoztató
megismeréséről.
– hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: az érintett írásban – ideértve az elektronikus utat
is – előterjesztett kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba
bele is tekinthet. Az érintett kérelmére az adatkezelő bármikor köteles tájékoztatást adni az
általa kezelt, az érintettre vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő elősegíti az érintett e
jogának érvényesülését, illetve érvényesítését azzal, hogy az Adatkezelő honlapján a
Közérdekű/Adatkezelés/Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok (http://www.unimiskolc.hu/adatkezelessel-kapcsolatos-dokumentumok) fül alatt található "Tájékoztatás
kérése a személyes adatok kezeléséről" dokumentumot közzétette annak érdekében, hogy az
érintett megfelelő tartalmú kérelmet nyújthasson be e jogának érvényesítésekor. Az
Adatkezelő ezen kívül elfogad minden kérelmet, amelynek tartalmából megállapítható az
érintett e jogának érvényesítésére irányuló kérelme és az érintett kétséget kizáróan
beazonosítható.
– helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]: az érintett kérheti személyes adatainak
indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, amennyiben pontatlan adatot tartalmaz,
valamint - figyelemmel az adatkezelés céljára - kérheti személyes adatainak kiegészítését.
Ilyen eset lehet pl., ha az érintett megváltotta az éves parkoló bérletét, de idő közben új
rendszámú gépjármű használatát szeretné bejelenteni azzal, hogy egyben kéri a
nyilvántartásban szereplő rendszám törlését.
– törléshez való jog [GDPR 17. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőt,
hogy törölje az általa kezelt rá vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikk (1)
bekezdés a) - f) pontjában foglalt valamely feltétel fennáll, így a jelen adatkezelés
tekintetében különösön akkor, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy ha a személyes adatokat az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell. Az adatkezelő jogosult megtagadni a törlésre irányuló kérelmet, ha a GDPR 17.
cikk (3) bekezdés a) - e) pontjában foglalt valamely feltétel fennáll, így a jelen adatkezelés
tekintetében különösen akkor, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett
feladat végrehajtása céljából; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges.
– az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: Az érintett kérheti személyes
adatainak korlátozását, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
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ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, illetve ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, továbbá ha az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
– adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Egyetem.
– felügyeleti hatósághoz való fordulás joga, panasztételi jog [GDPR 77. cikk] és
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.: 06-1391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
is fordulhat.
Az adatkezelő az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, különösen profilalkotást nem
végez. Az adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy az
adatvedelem@uni-miskolc.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 érintettet megillető jogokról és azok érvényesítéséről szóló részletes tájékoztatás az
adatkezelő honlapján érhető el (http://www.uni-miskolc.hu/adatkezelessel-kapcsolatosdokumentumok).

Miskolc, 2020. szeptember 24.
Prof. Dr. Horváth Zita s.k.
rektor
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