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AZ ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZTERÜLETRE KIHELYEZETT KAMERÁK  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Hatályos: 2022.05.01 

Miért készült ez a tájékoztatót? 

Az Ács Város Önkormányzata, mint Adatkezelő, az adatkezelést az Érintettek 

magánszférájának tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az Az 

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

törvény, továbbiakban Infotv.) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. 

Az Ács Város Önkormányzata fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az 

adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak 

legfontosabb jellemzőit. 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatkezelés során nem alkalmaz 

automatizált döntéshozatalt, kizárja az adatkezelési műveletei közül az adatok biometrikus 

felhasználását (pl. az arcfelismerés, mozgásfelismerés). 

Ki kezeli személyes adatait? 

A személyes adatait az Ács Város Önkormányzata kezeli.  

A kapcsolattartás lehetőségei: 

Postai 
cím: 

2941 Ács, Gyár u. 23. 
Webcím: http://www.acsvaros.hu/ 

E-mail 
cím: 

kozteruletfelugyelo@acsvaros.hu Telefonszám: +36 20 372 5992 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Farkas Tamás, 

adatvedelem@acsvaros.hu 

Az adatkezelések alapadatai: 

1. Közterületi kamerás adatkezelés 

Célja: Ács város közterületei biztonságának és jogszerű használatának 
biztosítása a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 17. pontja, 17.§ és a Ktftv. 
1.§, 7.§ (3) alapján 

Jogalapja: A személyes adatokat az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, 
a Ktftv.  
1.§-a és a 7.§ (3) bekezdése rendelkezéseit figyelembevéve kezeli 
az Adatkezelő. 

Jellege: Automatizált és manuális 

Kezelt adatok: Az érintettek képmása, mozgása, illetve az ehhez köthető azonosító 
adatok (pl. rendszám)  
Az 1. számú mellékletben felsorolt kamerák által közvetített adat. 
(hangfelvétel nem történik) 

Az adatok forrása Az érintettek. 

Időtartama: A közterületi kamerák által közvetített felvétel a rögzítést követően a 
Kftv. 7.§ (7) bekezdés b) pontjában foglalt időtartam, 7 nap. 

Érintettek köre: A közterületi kamerák látóterében megjelenő személyek. 
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Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: 

Nincs - 

Adattovábbítás 
címzettje(i): 

Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Rendőrségi feladatok 
ellátása 

 

Ki ismerheti meg személyes adatait? 

A kameraképeket a jegyző és önkormányzat informatikusa alkalmazottja tekintheti meg. 

Kinek továbbítjuk az adatait? 

A közterületi kamerák által készített kép és videofelvételek a Kftv. 7.§ (6) bekezdésében 

foglalt  

felhasználási célokból a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, a bíróság, az ügyészség, a 

nyomozó  

hatóság részére, illetve a Kftv. 7.§ (6a) bekezdésében meghatározott célból a 

nemzetbiztonsági  

szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a közigazgatási hatósági eljárást lefolytató 

szerv  

részére kerülhetnek továbbításra. Az felvételek továbbításáról az adatkezelő nyilvántartást 

vezet. 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során? 

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végzi. 

melynek során kizárólag a megjelölt adatokat kezeli.  

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési 

intézkedéssel megvédi. 

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és 

rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért 

azok megadás után az Adatkezelő felel. A képhez csak a jogosultak férhetnek hozzá és 

legfeljebb az aktuális műveletének elvégzéséig. 

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az Infotv. értelmező 

rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük. 

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival 

kapcsolatban? 

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől 

számított  

legfeljebb huszonöt napon elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy elektronikus úton 

értesíti.  

A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.  

 

A./ Az előzetes tájékozódáshoz való jog:  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt, személyes adatai vonatkozásában 

az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi 

tényekről, (az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége; az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; az adatkezelés célja; az adatkezelés jogalapja; 
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a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama; az adattovábbítás címzettjei;  a kezelt 

személyes adatok gyűjtésének forrásai; az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, 

valamint azok érvényesítésének módja. 

 

B./ Hozzáféréshez való jog:  

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő 

információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. 

 

C./ Helyesbítéshez való jog:  

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére vagy az Infotv. 18.§-ában meghatározott esetekben 

személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.  

 

D./Az adatkezelés korlátozásához való jog:  

Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére vagy az Infotv. 19.§-ában meghatározott 

esetekben az érintett személyes adatai kezelésének korlátozására. Az adatkezelés 

korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a 

tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének 

érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

 

E./ Törléshez való jog:  

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, valamint az Infotv. 20.§-ában meghatározott esetekben 

törli az érintett személyes adatait. 

Az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés 

jogellenes, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy a személyes 

adatainak  

törlését kérelmezi (kivéve, ha az adatkezelést törvény vagy helyi önkormányzat rendelete 

közérdeken alapuló célból rendeli el, illetve az adatkezelés az érintett vagy más személy 

létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait 

fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal 

arányos), az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy a Bíróság rendelte el. 

 

F./ Jogorvoslathoz/panasztételhez való jog 

Amennyiben az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza 

merül fel, 

vagy az előzőekben ismertetett jogait kívánja gyakorolni, úgy az érintett közvetlenül fordulhat 

az  

Adatkezelőhöz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez a jelen tájékoztatóban megadott 

elérhetőségeken. 

 

Az érintett kezdeményezheti a Hatóság vizsgálatát az adatkezelő intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett előzőekben felsorolt 

jogainak érvényesítését korlátozza vagy a kérelmét elutasítja; továbbá a Hatóság 

adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben megítélése 

szerint az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
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Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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1. számú melléklet 

ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ KÖZTERÜLETI 
TÉRFIGYELŐ KAMERÁK     

Sorszám Kamera elnevezése  Kamera típusa Megfigyelt közterület 

1.  Bagolyvár kamera 1 Fix, térfigyelő Gyár utca - Posta köz közti 
terület 

2.  Bagolyvár kamera 2 Fix, térfigyelő Gyár utca - Posta köz közti 
terület, Gyár utca  

3.  Bagolyvár kamera 3 Fix, térfigyelő Gyár utca, parkolók 

4.  Első park kamera 1 Fix, térfigyelő Városháza bejárat 

5.  Első park kamera 2 Fix, térfigyelő Első park keleti rész, Gyár 
utca, Templom 

6.  Első park kamera 3 Fix, térfigyelő Kastély előtti járda, 
Városháza 

7.  Első park kamera 4 Fix, térfigyelő Első park északi sarka, 
Városháza 

8.  Hátsó park felnőtt 
játszótér 

Fix, térfigyelő Hátsó park felnőtt játszótér 

9.  Hátsó park kamera 1 Fix, térfigyelő Hátsó park, Kastély déli 
oldal 

10.  Hátsó park kamera 2 Fix, térfigyelő Hátsó park, Kastély északi 
oldal, Víztorony 

11.  Hátsó park kamera 3 Fix, térfigyelő Hátsó park déli oldal, 
Egészségház 

12.  Hátsó park kamera 4 Fix, térfigyelő Hátsó park északi oldal, 
Víztorony 

13.  Hátsó park kamera 5 Fix, térfigyelő Hátsó park központi terület 
délnyugati irány, 

14.  Hátsó park kamera 6 Fix, térfigyelő Hátsó park központi terület 
északnyugati irány, 

15.  Játszótér kamera 1 Fix, térfigyelő Játszótér, Víztorony, Príma 
oldala 

16.  Piac kamera 1 Fix, térfigyelő Piac parkolók 

17.  Piac kamera 2 Fix, térfigyelő Piac parkolók 

18.  Piac kamera 3 Fix, térfigyelő Piac fedett árusítóhelyek 

19.  Piac kamera 4 Fix, térfigyelő Piac fedett árusítóhelyek 

20. Kerékpártároló kamera 
1 

Fix, térfigyelő Ács vasútállomás 
kerékpártároló Északi 
irányba 
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21. Kerékpártároló kamera 
2 

Fix, térfigyelő Ács vasútállomás 
kerékpártároló Jobb oldal 

22. Kerékpártároló kamera 
3 

Fix, térfigyelő Ács vasútállomás 
kerékpártároló Bal oldal 

23. Ács vasútállomás 
parkoló 

Fix, térfigyelő Ács vasútállomás parkoló, 
Sportpálya Északi sarok 

24. Kinizsi Sportház 
bejárati front 

Fix, térfigyelő Kinizsi Sportház bejárat 
előtti terület, parkoló 

25. Kinizsi Sportház oldal 
udvar 

Fix, térfigyelő Kinizsi Sportház épülete 
meletti udvar 
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2. számú melléklet: Ács térfigyelő kamerák helyzete - Bagolyvár 
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Zichy park és  

Piac 
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Vasútállomás és Kinizsi sportház 


