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Adatkezelési tájékoztató  

a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeumban működtetett elektronikus 

megfigyelőrendszerhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

1. Adatkezelő 
 

Teljes neve:  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Képviselő:  Prof. Dr. Gyuricza Csaba 

Beosztása: rektor 

E-mail címe:  adatvedelem@uni-mate.hu  

Telefonszáma:  06-28-522-000 

Honlapja: www.uni-mate.hu  

Székhelye:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Levelezési címe:  2103 Gödöllő, Pf. 303. 

Adószáma:  19294784-2-13 

Adatvédelmi tisztviselőjének neve:  Györe Bence 

Elérhetősége:  dpo@uni-mate.hu 

 

2. Jogszabályi háttér 
 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a fenntartásában működő 

Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeum (működési engedély nyilvántartási 

szám: OSzM/1897-4/2018., engedélyeztető: Emberi Erőforrások Minisztériuma) (a továbbiakban: 

Gépmúzeum) területén működtetett elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggő személyes 

adatatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján jár el: 

 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (a 

továbbiakban: GDPR) 

• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről (a továbbiakban: Muztv.) 

• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kövtv.) 

 

mailto:adatvedelem@uni-mate.hu
http://www.uni-mate.hu/
mailto:dpo@uni-mate.hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100064.tv
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3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja 
 

• Adatkezelő az Önről készült videofelvételt (képmást) kezeli, illetve dátum- és időadatokat. 

• Az adatkezelés célja a Gépmúzeum műtárgyainak, mint közgyűjteménynek, és mint kulturális 

javaknak a megóvása, védelme, őrzése, és felügyelete. 

• Az adatkezelés jogalapja közérdekű feladat ellátása [GDPR 6. cikk (1) e); Muztv. 39. § (4) a); 

Kövtv. 5. § (1), 7. § 9-10., 52. § (1)]. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 
 

A felvételek megőrzési ideje – figyelembe véve a Gépmúzeum adottságait és a korlátozott 

tárolhatóság elvét [GDPR 5. cikk (1) e)] – a rögzítést követően 30 nap, kivéve, ha felmerül az alapos 

gyanúja, hogy a felvételt szükséges lehet jogi igények érvényesítéséhez felhasználni: ebben az 

esetben a gyanú megalapozatlanságának bizonyításáig, vagy a jogérvényesítési eljárás jogerős 

lezárulásáig tárolásra kerül a felvétel. 

 

4.1. Érdekmérlegelési teszt 
 

Az adatkezelés célja 30 napnál rövidebb tárolási idővel nem valósítható meg. Ennek oka, hogy 

• az adatkezelés célterülete ~6000 m2 kiállítói területre, és ~2200 kiállítási műtárgyra terjed ki; 

• a napi bejárás nem teszi lehetővé a teljeskörű ellenőrzést, erre havonta kerül sor, revíziós 

ellenőrzés keretében; 

• egy esetleges rongálás vagy lopás azonosítása egy egyszerű ellenőrzés és szemrevételezés során 

nem feltétlenül állapítható meg, mivel egyes gépek több száz alkatrészből állnak. Ehhez alapos 

szakmai vizsgálat szükséges. 

 
Az adatkezelő annak érdekében, hogy az adatkezelés csak a szükséges mértékben korlátozza az 

érintettek jogait és szabadságait, a következő garanciális intézkedéseket hozza: 

• A tárolási időt évente felülvizsgálja a hatályos jogszabályok, az adatkezelési gyakorlata, valamint 

az eltelt egy év tapasztalatai alapján. 

• Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az adatkezelés biztonságát. 

• Jelentős mértékben korlátozza a felvételhez való hozzáférést. 
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5. Adatbiztonsági intézkedések 
 

5.1. Adattárolás 
 

Az Egyetem a felvételek kezelésére zárt láncú kamerarendszert üzemeltet. A Gépmúzeum 

videófelügyeleti rendszere elkülönült (más személy vagy szervezet által hozzá nem férhető) önálló 

hálózati struktúrában működik, függetlenül az Egyetem informatikai hálózatától. Az Egyetem az 

adatok tárolásához harmadik fél szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Egyetem a technika mindenkori 

fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. 

 
Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatait védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, véletlen megsemmisülése, sérülése, továbbá az 

alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen. 

 

5.2. Adatokhoz való hozzáférés 
 

Az élőképet az ügyeletes muzeológus, valamint az információpultos nyitvatartási idő alatt követi a 3. 

pontban megjelölt célok megvalósulása érdekében. A rögzített felvételhez kizárólag a Gépmúzeum 

igazgatója férhet hozzá, célhoz kötötten. A hozzáférés okát, idejét, és a hozzáférő személyek nevét az 

Egyetem jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

5.3. Adattovábbítás 
 

Az Egyetem kizárólag hatósági megkeresés alapján adja át az Önről készült felvételeket. Az esetleges 

jogsérelmek elkerülése érdekében eljáró hatóságnak ezekben az esetekben kötelessége megjelölni, 

hogy pontosan mely időtartamra vonatkozó felvételekre van szüksége. Ettől eltérő esetekben nem 

adunk át felvételeket harmadik fél részére. 
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6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken élhet. 

Kéréseivel közvetlenül a Gépmúzeumhoz is fordulhat a gepmuzeum@gepmuzeum.szie.hu e-mail 

címen. Ha élni szeretne az alábbi jogok valamelyikével, kérjük, hogy azt a tárolási időn belül tegye 

meg, különben csak az adatok törléséről fogjuk tudni tájékoztatni. Az érintetti jogok gyakorlásának 

biztosításához az adatkezelő jogosult további, kiegészítő információt kérni Öntől (pl. dátum, 

időintervallum, külső jegyek) annak céljából, hogy a felvételen egyértelműen be tudja Önt 

azonosítani [GDPR 11. cikk (2)]. 

 

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 
 

Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Ön által megjelölt időpontban és helyszínen készült-e Önről 

képfelvétel, továbbá, hogy ez a tájékoztatáskérés időpontjában még tárolt vagy törölt adat. 

Tájékoztatást kérhet továbbá arról is, hogy a felvételt az Egyetem átadta-e valamely hatóság számára 

eljárás lefolytatása céljából. Hozzáférést kérhet a képfelvételhez, pl. másolat formájában. A 

másolatot úgy kell biztosítani, hogy az ne érintse hátrányosan és ne sértse mások jogait. A kérésnek 

30 napon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk]. 

 

6.2. Törléshez és elfeledtetéshez való jog 
 

Kérheti személyes adatainak törlését. Az adatkezelési célok megvalósulása miatt azonban adattörlést 

csak különösen indokolt esetben tudunk biztosítani. Ezért ilyenkor kivizsgáljuk, hogy a kérelemben 

felhozott érvek felülírják-e az Egyetem közérdekű feladatának ellátásához kapcsolódó jogos indokait. 

A tárolási idő letelte után a felvétel automatikusan törlődik [GDPR 17. cikk]. 

 

6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Kérheti az adatkezelés korlátozását [GDPR 18. cikk], 

• ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését. Ebben az esetben az 

adatokat zároljuk. 

• ha nincs már szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

mailto:gepmuzeum@gepmuzeum.szie.hu
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• ha tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem közérdekű feladatának ellátásához kapcsolódó 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

 

6.4. Tiltakozáshoz való jog 
 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból, vagy amennyiben az 

adatkezelés az Ön akarata ellenére történik, és vitatja annak jogos okát. Ebben az esetben 30 napon 

belül kivizsgáljuk, hogy a tiltakozásában felhozott érvek felülírják-e az Egyetem közérdekű 

feladatának ellátásához kapcsolódó jogos indokait [GDPR 21. cikk]. 

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviselője 

jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsőként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt 

elérhetőségen. A problémát a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá, és 

kizárjuk, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. 

 
Ha a problémát mégsem sikerül megoldani, a lakóhely szerinti eljárni illetékes törvényszéknél, vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálat 

kezdeményezhető a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva. 

 
A Hatóság elérhetőségei: 

 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: 06-1-391-1400 

Fax: 06-1-391-1410 

Web: www.naih.hu 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

