
ADATKELEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével összefüggésben 

megvalósuló személyes adatok kezeléséről 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 
 Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban CORVINUS vagy Egyetem) 
  
 Cím:    1093 Budapest, Fővám tér 8. 

 Honlap:   http://uni-corvinus.hu  

 Adatvédelmi tisztviselő: dr. Locsmándi Balázs 
Email:    adatvedelem@uni-corvinus.hu 

 
2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a ter-

mészetes 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: GDPR); 

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

 

3. AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

ÉS IDŐTARTAMA 

Az Egyetemen tanuló hallgatók, az ott dolgozó munkavállalók és egyéb jogviszony keretében 
foglalkoztatottak számossága, valamint az Egyetem ingatlanai, mint rendezvényeknek otthont 
adó helyszínek miatt indokolt elektronikus megfigyelőrendszer felszerelése és használata. Az 
Egyetem az Európai Adatvédelmi Testületnek a személyes adatok videóeszközökkel történő ke-
zeléséről szóló 3/2019. számú iránymutatásában rögzített feltételeket megvizsgálta és megál-
lapította, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer használata szükséges és arányos korlátozást 
jelent az érintettek személyes adatainak a védelmével szemben. A jelen Adatkezelési tájékoz-
tató az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével összefüggésben megvalósuló szemé-
lyes adatok kezelésének lényeges körülményeit rögzíti a GDPR 13. és 14. cikkei szerint.  
 
 

érintettek személyes 
adat 

adatkezelés 
célja 

adatkezelés 
jogalapja 

adatkezelés 
időtartama 

CORVINUS hallga-
tói, munkavállalói 
vagy az Egyetem 
számára más jogcí-
men munkát végző 
természetes szemé-
lyek, valamint a 
CORVINUS látoga-
tói 

az érintett kép-
mása, valamint a 
felvételen lát-
szódó egyéb kö-
rülmények, a fel-
vétel készítésének 
helye, időpontja 

élet és testi épség 
védelme, vagyon-
védelem, üzleti 
titkok védelme, 
rendkívüli esemé-
nyek (balesetek, 
károkozás) kivizs-
gálása 

az Egyetemnek 
a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés f) 
pontja szerinti 
jogos érdeke, 
melyet érdek-
mérlegelési 
teszttel alátá-
masztott 

 a felvételek elké-
szítésétől számí-
tott 3 nap 

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS 

A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített felvételek visszanézésére és mentésének elrende-
lésére az alábbi személyek jogosultak: 

 a Kancellár; 

 a Campus Szolgáltatások vezetője; 
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 az Üzemeltetési és beruházási vezető; 

 a Vagyonvédelmi szakértő; 

 a kollégiumok esetében az adott kollégiumi épület épületfelelőse. 

Az Egyetem adatot harmadik félnek csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az érintett 
hozzájárulásával ad ki.  
 

5. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

 

Az Egyetem a kamerás megfigyeléssel összefüggésben adatfeldolgozókat vesz igénybe az aláb-

biak szerint: 

 Wini Security Kft. (1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 9.) 

 Future FM Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 5.) 

 Quantum Szolár Kft. (1188 Budapest Erdősáv utca 28.) 

 Top-Cop Security Zrt. (1119 Budapest, Zsombor utca 15.) 

 FRANK 54 Kft. (1224 Budapest, Dukát utca 54.) 

 SmartMe Building Technoligies Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet vagy portai szolgálatot végző vállalkozás adott idő-

szakban beosztott munkavállalója a kamerás megfigyelőrendszer által közvetített élőképet fi-

gyelemmel kísérheti, illetve közreműködik a fentiek szerinti visszanézés/mentéselrendelés ese-

tén. 

 

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Egyetem a személyes adatokat az egyetemi szervereken tárolja. Az Egyetem megfelelő in-

tézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan 

hozzáférés ellen, biztosítsa továbbá a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szol-

gáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képes-

ségét, továbbá fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani. 

 

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 

 

Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, joga van az adatok helyesbítését, 

kérni, kérheti az adatok zárolását (adatkezelés korlátozása), továbbá kérheti, hogy a személyes 

adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő bocsássa a rendelkezé-

sére. Az érintett kérheti adatainak törlését, kivéve a GDPR 17. cikk (3) bekezdése esetén, 

amennyiben az Egyetemnek a jogos érdeke a kamerafelvételek készítéséhez és felhasználásá-

hoz elsőbbséget élvez az érintettnek a személyes adatok védelméhez fűződ jogával szemben. Az 

érintett tiltakozhat a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés ellen. A jelen pont szerinti jogait az 

érintett az adatvedelem@uni-corvinus.hu e-mail címre eljuttatott megkeresése útján gyakorol-

hatja. 

 

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 

 

Jogellenes adatkezelés esetén az érintett, a CORVINUS adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. 
 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@uni-corvinus.hu   
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NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html): cím: 1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11.; posta cím:1363 Budapest, Pf:9; telefonszám: +36 (1) 391-1400; 
fax:+36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ;web: https://naih.hu/ . 
 
Bírósági út esetén, a per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely szerint 
illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken elér-
hető: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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