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A Kiszombori Sporthorgász Egyesület által üzemeltetett elektronikus térfigyelő rendszer 
alkalmazására vonatkozó szabályzat 
 
Jelen Szabályzat a Társaság elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazására vonatkozó szabályokat 
tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – 
(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 (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.  
A Szabályzat megállapítása és módosítása az elnök hatáskörébe tartozik. 
 

1. A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője:  
Neve: Kiszombori Sporthorgász Egyesület (továbbiakban KSHE) 
Székhelye: 6775 Kiszombor, Szegedi utca 13. 
Nyilvántartási száma: 0600/60007/1994/600071994 
Eljáró bíróság neve: Szegedi Törvényszék 

 
2. A Szabályzat hatálya: 

A szabályzat személyi hatálya az egyesület tagjaira,  valamint azon  horgászokra akik a Vályogos 
horgásztóra váltott területi engedéllyel horgászni kívánnak, vagy ott tartózkodnak. Ezen túl azokra a 
természetes személyekre, akik a Vályogos tó területén tartózkodnak. A tárgyi hatálya a térfigyelő 
rendszer által rögzített felvételek kezelésére terjed ki.  
 

3. Irányadó jogszabályok: 
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),  
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.), valamint 
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény 
 

4. Általános szabályok 
4.1. Az adatkezelés célja: 

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja a horgásztó területén tartózkodó személyek 
életének, testi épségének védelme, az egyesület vagyontárgyainak védelme, valamint a jogsértések 
megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a feltételek bizonyítékként történő 
felhasználása a hatósági eljárások keretében.  
Az adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett. 
 

4.2. Az érdekmérlegelési teszt lefolytatására vonatkozó szabályok 
Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor lesz 
jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az érintett személyes 
adatainak védelméhez való joga, illetve a személyhez fűződő jogának védelme.  
 
Az érdekmérlegelési teszt az alábbi lépésekből áll minden egyes kameránál: 

a) az adott helyen feltétlenül szükséges-e a kamera használata, vagy létezik alternatíva, amellyel 
az adatkezelés elkerülhető, 

b) a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést indokolja, valamint az adatkezelés 
céljának és ehhez kapcsolódóan az adatkezelési időnek a meghatározása, 

c) az érdekmérlegelési teszt során az alábbi körülményeket valamennyi kamera esetében 
vizsgálni szükséges: 

- az ingatlanban elhelyezett vagyontárgyak védelme, 
- az érintett érdekei (a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog, elsődlegesen a képmáshoz 

fűződő jog), 
- az érintett jogainak biztosítása, a jogérvényesítés garanciái, 
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- a megtett adatbiztonsági intézkedések, 
- az adatkezelés időbeli korlátozottsága. 

 
4.3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával 
összhangban az adatkezelő jogos érdeke. 
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg: 

- az érintett jogai: személyiségi jogok védelme (képmás) 
- jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem.  

Megállapításra került, hogy Adatkezelő vagyonvédelméhez fűződő érdeke elsőbbséget élvez az 
érintettek jogaival, érdekével szemben, valamint az, hogy Adatkezelő számára ez a leghatékonyabb 
eszköz a vagyonvédelem biztosítására. Az érintetteket ért jogsérelem ellensúlyozására Adatkezelő 
garanciális szabályokat léptet életbe. 
A szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembe vételével a kamerák a 
VI. pontban foglaltak szerint kerülnek kihelyezésre. 
Az érintettek tájékoztatása céljából jelen szabályzat a bejáratnál és az adatkezelő honlapján 
kihelyezésre kerül.  
Az érdekmérlegelési teszt jelen szabályzat mellékletét képezi. 

 
4.4. Érintettek és a kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés érintettjei az adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszerrel ellátott területére belépő 
természetes személyek. 
A kezelt adatok köre az érintettek digitális képmása, és a felvételen látható cselekvése. A térfigyelő 
rendszer hangot nem rögzít. A kamerák folyamatosan üzemelnek. 
 

4.5. Az adatkezelés helye és időtartama 
Az adatkezelés helye: Vályogos tó, Kiszombor. 
Az adatkezelő a képfelvételeket 14 napig tárolja elektronikusan, személyi számítógépen. 
  

4.6. A kamerák elhelyezkedése és az általuk megfigyelt területek 
Az elektronikus megfigyelő rendszer kizárólag magánterületet figyelhet meg. 
Azokat úgy kell elhelyezni, hogy nem helyezhető el kamera az alábbi területeken:  
- magánterület közönség számára nyilvános részén (azaz olyan területen, amelyet mindenki korlátozás 
nélkül igénybe vehet)  
- a közterület azon részén, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására 
Adatkezelő valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony 
keretében jut, feltéve, ha 
a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által 
őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak 
folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy 
b) Adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak 
elhelyezésére szolgál. 
 
Elhelyezett kamerák: 
 

Kamera 
sorszáma 

Kamera pontos 
felszerelési helye 

A látószög 
iránya 

Megfigyelés célja Jogalapja 

1. Halőrház Tó utca, és az 
Óbébai út 
közötti Vályogos 
tó és 
partvonalának 
részlete. 

Vagyonvédelem, 
élet, testi épség 
védelme 

Adatkezelő jogos 
érdeke 
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2. Kis Vályogos Új gát, Kis 
Vályogos, 
Óbébai út 
közötti Vályogos 
tó, és 
partvonalának 
részlete. 

Vagyonvédelem, 
élet, testi épség 
védelme 

Adatkezelő jogos 
érdeke 

 
4.7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre 

A kamerafelvételek kezelésére és megismerésére kizárólag az adatkezelő elnöke (Miskolczi László) 
valamint az önkéntes halőrök (ezek aktuális listája megtalálható az egyesület székhelyén), valamint a 
jogszabályban erre feljogosított személyek jogosultak. A jogosultak körét a KSHE. elnöke az 
Egyesület Adatvédelmi Szabályzatának 1. számú mellékletében rögzíti. 
 

4.8. A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok 
A felvételek visszanézésére kizárólag az előző pontban megjelölt személyeknek van jogosultsága. 
A felvételek visszanézésére vagyon- és személyvédelmi, valamint horgászrendet érintő esetek 
felderítése esetén van lehetőség, amennyiben a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e 
jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.  
 

4.9. Adattovábbítás 
Adattovábbítás csak a fent leírt célból és csak jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben 
teljesíthető a hatóságok és egyéb szervezetek (pl. rendőrség, stb.) részére. Az adatkezelő más személy 
vagy szerv részére, valamint harmadik országba nem továbbítja az adatokat.  
 

5. Garanciális szabályok 
5.1. Előzetes tájékoztatási kötelezettség: Adatkezelő köteles az érintett számára hozzáférhető 

módon, írásban tájékoztatást adni az adatkezelésről. Az érintettek tájékoztatása céljából a 
Vályogos tó partján elhelyezett hirdetőtáblákon  jól látható módon figyelemfelhívó táblák 
kerülnek kihelyezésre. 

5.2. Emberi méltóság tiszteletben tartása: a kamerák használata során alapvető elv az 
emberi méltóság tiszteletben tartása. Adatkezelő rejtett kamerát nem használhat. 

6. Adatbiztonsági intézkedések 
A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a 
képfelvételek sugárzása alatt azokat a 4.7. pontban felsorolt személyeken kívül más személy ne 
láthassa. Ennek érdekében a monitor elzárt helyiségben kerül elhelyezésre. A kamerák által sugárzott 
képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. A 
felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. A rögzített felvételekhez külső hálózatról nem 
lehet hozzáférni. 
 

7. Az érintettek jogai  
7.1. Tájékoztatáshoz való jog: Adatkezelő köteles az érintett részére tájékoztatást nyújtani az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő képviselője személyéről és 
elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés 
esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, az érintett jogairól, valamint 
jogorvoslati lehetőségeiről. Adatkezelő a tájékoztatást jelen tájékoztató érintett 
rendelkezésére bocsátásával adja meg. 

7.2. Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult a személyes adataihoz és az adatkezeléssel 
kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapni. Az érintett kérésére Adatkezelő az 
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 

7.3. Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett a képfelvétel keletkezésének 
időpontjától számított 14 napon belül jogos érdekére történő hivatkozással kérheti a 
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felvétel zárolását. Az érintett személyazonosságának igazolása után Adatkezelő a 
felvételeket a kérésnek megfelelően zárolja vagy kiadja. 

7.4. Betekintéshez való jog: az érintett a képfelvétel keletkezésétől számított 14 napon belül 
kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A betekintést előre egyeztetett 
időpontban kell biztosítani.  

7.5. Tiltakozáshoz való jog: az érintettnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozni, 
amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. 

7.6. Törléshez való jog: az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt 
Adatkezelő törölje, ha adatkezelése jogellenes.  

 
Az érintetti jogok az alábbi e-mail címre küldött írásbeli jognyilatkozattal gyakorolhatók: 
kiszombori.she@gmail.com 
 

8. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 
Az érintett a személyes adatok kezelése során tapasztalt jogsértések esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) 
nyújthat be panaszt. 
A személyes adatok kezelésével összefüggésben okozott kár megtérítése érdekében az érintett az 
illetékes bírósághoz fordulhat.  
  
Kelt: Kiszombor, 2020.02.25. 


