Adatkezelési tájékoztató
az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett zártláncú audiovizuális
rendszerrel, valamint a fényképfelvételek készítésével összefüggésben
végzett adatkezelésről

Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja az érintetteket
az általa üzemeltetett zártláncú audiovizuális rendszerrel, valamint a fényképfelvételek
kezelésével összefüggésben végzett adatkezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint érintettek jogai
gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. A jelen adatkezelési tájékoztató az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.
1. Az adatkezelő
A személyes adatok kezelője a Hivatal (postai cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.,
telefon: +36-1-441-4000, +36-1-441-5000, www.parlament.hu).
Az adatkezelő képviselője a zártláncú audiovizuális rendszerrel kapcsolatban:
Sóváry Zoltán (+36-1-441-4601, tvstudio@parlament.hu).
Az adatkezelő képviselője a fényképfelvételek készítésével kapcsolatban: Bors Edit
(+36-1-441-4263, sajto@parlament.hu).
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2. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre, és hozzáférés a
személyes adatokhoz
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontjának megfelelően az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 59. §-a,
továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése.
A Hivatal az Ogytv. 59. §-a alapján a nézők pártatlan, kiegyensúlyozott, pontos és
tényszerű, az ülésteremben zajló eseményekről történő tájékoztatása céljából zártláncú
audiovizuális rendszert működtet a következő nyilvános ülések közvetítése érdekében:
az Országgyűlés ülései, a Törvényalkotási bizottság ülései, a kinevezésekkel és
jelölésekkel kapcsolatos nyilvános országgyűlési bizottsági meghallgatások, a házelnök
által – a Házbizottság véleményének kikérését követően – kijelölt egyéb országgyűlési
bizottsági ülések, továbbá a bizottságok Ogytv. 58. § (1) bekezdése szerinti azon ülései,
amelyek esetében a nyilvánosság tájékoztatása az Ogytv. 59. §-a szerint történik. Az
Ogytv. 59. § (5) bekezdése értelmében a televíziós közvetítés az Országgyűlés
tevékenységével összhangban a tényleges történésekre és az országgyűlési munkára –
így különösen az ülést vezető elnökre, a mindenkori felszólalóra, a szavazási
eredmények bemutatására, az ülésterem egészére, illetve az ülésteremben zajló egyéb
eseményekre – irányul. A Hivatal a közvetítést rögzíti, az így készült felvételen
mindazon személyek (ezen személyek arcképmása) szerepelhetnek, akik az ülésteremben tartózkodnak. A felsorolt nyilvános ülésekről, továbbá a sajtóérdeklődésre
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vagy közérdeklődésre számot tartó eseményekről a Hivatal a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján fényképfelvételt is készíthet,
amelyeket az eseményekről való tudósítás érdekében a Hivatal által üzemeletetett
internetes oldalakon, továbbá a sajtóban és közösségi oldalakon is nyilvánosságra
hozhat, amely fényképfelvételeken az eseményen résztvevő személyek arcképmása is
megjelenhet.
Az Ogytv. 59. § (2) bekezdése alapján a Hivatal a zártláncú audiovizuális rendszerből
kimenő jelet valamennyi médiaszolgáltató számára hozzáférhetővé teszi, továbbá
nyilvánosan elérhető valós idejű, internetes közvetítésre alkalmas jelfolyamot képez, és
azt az Országgyűlés honlapján bárki számára elérhetővé teszi. A felsoroltakon kívül
adattovábbítás nem történik. A Hivatal az Ogytv. 59. § (6) bekezdése alapján biztosítja
a rögzített anyag megtekinthetőségét, és költségtérítés ellenében arról bárki által
szabadon felhasználható másolatot készít.
3. A kezelt adatok forrása és az adatkezelés időtartama
A Hivatal által üzemeltetett zártláncú audiovizuális rendszerben, a 2. pontban felsorolt
ülésekről közvetített és rögzített felvételeken szereplő, valamint a sajtóérdeklődésre
vagy közérdeklődésre számot tartó eseményeken résztvevő személyek esetében a kezelt
adatok közvetlenül az érintettől származnak. A Hivatal további felhasználás céljából
szerződés alapján fényképfelvételeket vehet át a Magyar Távirati Irodától is.
A Hivatal a felvételeket az Ogytv. 59. § (6) bekezdése alapján archiválja.
4. Adatbiztonsági intézkedések
A Hivatal által készített videofelvételek és fényképfelvételek tárolása a Hivatal –
beléptető rendszerrel is ellátott – védett létesítményben elhelyezett szerverén történik,
a kezelt adatokhoz a Hivatal erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. A Hivatal
Információs Rendszerüzemeltetési Főosztálya megfelelő informatikai biztonsági
intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok védelméről többek között a
jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás és törlés ellen.
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
A Hivatal az Ogytv. 59. § (6) bekezdése alapján biztosítja a rögzített anyag
megtekinthetőségét, és költségtérítés ellenében arról bárki által szabadon
felhasználható másolatot készíthet. Az érintett a róla készített fényképfelvételről
– a személyazonosság megfelelő igazolása esetén – kérhet másolatot.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Képfelvétel készítése esetén a helyesbítéshez való jog nem értelmezhető.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
A felvételek minden esetben archiválásra kerülnek az Ogytv. 59. § (6) bekezdése
alapján, a kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az
adatkezelés nem jogellenes.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
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Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek
ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek.
Amennyiben az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre
kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Hivatal
tovább tárolja. Az adatok tárolására vonatkozó igény írásban, postai úton
megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének és a kért
további tárolási idő megjelölésével.
A kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést és a korlátozást a Hivatal a kérelem
beérkezésétől számított harminc napon belül teljesíti, vagy amennyiben a teljesítésnek
akadálya van – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az
érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz,
mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében,
illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH), vagy bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a
per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti bíróság előtt is megindítható.
A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.
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