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K.1.számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan leggyakrabban előforduló alapfogalmak és jelentésük: 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonat-
kozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált mó-
don végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tago-
lás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, ter-
jesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, kor-
látozás, törlés, illetve megsemmisítés.
A fentiek alapján egy ember arca, képmása személyes adatnak minősül,  a képfelvételek készítése,
valamint az adatokon elhelyezett bármely művelet adatkezelésnek minősül.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meg-
határozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adat -
kezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog
is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatal-
mi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban fér-
hetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szer-
vek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adat-
védelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a szemé-
lyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelé-
sére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson ala-
puló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetle-
nül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősí-
ti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
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Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funk-
cionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulat-
lan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszer: vagyonvédelmi célból a vállalkozási szerződésben megjelölt
ingatlanon  telepítendő  vagy  telepített  elektronikus  jelző  és  képi  megfigyelőrendszer,  ideértve  a
térfelügyeleti rendszert, az elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző rendszert, a távfelügyeleti
rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszert, továbbá az egyéb,
jel  és  kép  továbbítását  vagy  fény,  illetve  hang  jelzését  is  lehetővé  tevő  elektronikus  műszaki
megoldást.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező:  az a természetes személy,  aki - tevékenységéből
eredően - ismeretekkel rendelkezik az elektronikai vagyonvédelmi rendszer működéséről, és az ilyen
rendszer (eszköz, berendezés) tervezését személyesen végzi, vagy azt - szakmailag - közvetlenül szer -
vezi, irányítja.

Elektronikai vagyonvédelmi rendszert szerelő: az a természetes személy, aki - tevékenységéből ere-
dően - ismeretekkel  rendelkezik az elektronikai  vagyonvédelmi rendszer működéséről,  és az ilyen
rendszer (eszköz, berendezés) telepítését, szerelését, üzemeltetését, felügyeletét, karbantartását, a hiba
elhárítását személyesen végzi vagy azt - szakmailag - közvetlenül szervezi, irányítja.

Közterület: a közhasználatra szolgáló olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, ame-
lyet rendeltetésének megfelelően mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló részét is.

Magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára kor-
látozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és
vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó 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 őr-
zött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatossá-
gát, segítését szolgálja, vagy
b) a megbízó (megrendelő), avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságai-
nak elhelyezésére szolgál.
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Nyilvános hely: az olyan épület, építmény vagy a közterületnek sportrendezvény megtartása céljából
lezárt része, ahová a sportrendezvény szervezője által meghatározott feltételek mellett bárki bemehet
vagy ott tartózkodhat.

Főbb jogszabályok, iránymutatások jegyzéke:

-Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
-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  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi
rendelet)
-Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
-A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
-A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény
-A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
-A köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi  CXXII.
törvény
-A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 
-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
-A  zenés,  táncos  rendezvények  működésének  biztonságosabbá  tételéről  szóló  23/2011.  (III.8.)
Kormány rendelet
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
-A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
-A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
-az  Európai  Adatvédelmi  Testület  3/2019.  számú  iránymutatása  a  kamerás  megfigyelésről
(https://www.naih.hu/az-europai-adatvedelmi-testuelet-iranymutatasai.html) 
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