T Á J É K O Z T A T Ó-KKÁT-BOIÉ
Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése az RHK Kft. által üzemeltetett
létesítményekben
1.
Tájékoztatjuk arról, hogy a 7031 Paks, Pf 12 hrsz.: 8803/2 alatt található, Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója (továbbiakban KKÁT) üzemi területén, beleértve a Beléptető és
operatív Irányító Épület (továbbiakban BOIÉ) főbejárati pontját és az épület előtti parkolót is a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban RHK Kft.)
elektronikus megfigyelőrendszert működtet. A létesítmény elektronikus megfigyelőrendszereit
a KKÁT Fegyveres Biztonsági Őrség személyi állománya kezeli.
2.
Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer használatára a 1997. évi CLIX
törvény a fegyveres biztonsági őrségről (Fbő tv)9/A §-nak (1) bekezdésnek rendelkezései az
irányadók. Ennek megfelelően, az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az
alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a nemzeti és személyi
vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása érdekében kerül sor
3.
A kezelt adatok köre: a belépők kamerafelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb
személyes adatai.
4.
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.
5.
Az RHK Kft. KKÁT Fegyveres Biztonsági Őrsége által üzemeltetett kamerás
megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és
nemzeti és személyes vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető
azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása
érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
6.
Az RHK Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket az azt végző személy nevét,
az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A személyes adatok
biztonságos kezelése érdekében az alábbiakban részletezett szervereken tárolt adatok védelmét
személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy
az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
7.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre
tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van
lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt
tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
8.
Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel
rögzítése érinti, az RHK Kft. ügyvezető igazgatójától kérhetik az elektronikus
megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését.
9.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől
számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az
adatot az RHK Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy
személyes adatai kezeléséről kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat
személyes adatai kezelése ellen.

10.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a NAIH-nál bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
11.
A megfigyelést a KKÁT Fegyveres Biztonsági Őrségszemélyi állománya végzi. A
rögzített felvételeket a KKÁT Őrzésvédelmi Központban található szerveren 60 munkanapig
tárolják. A rögzített felvételek visszanézésére az RHK Kft. Rendészeti Önálló Osztály vezetője,
akadályoztatása esetén annak helyettese jogosult, a 7. pontban részletezett jogsértések és
események bekövetkezte esetén.
A KKÁT üzemi területén az alábbi csoportokban működnek biztonsági kamerák:
I.
csoport: A BOIÉ és az épület előtti parkolót lefedő 3 db kamera. A megfigyelés célja a
területen és a BOIÉ belépőpontján közlekedők által bevitt vagyontárgyak, gépjárművek, ott
elhelyezett berendezési tárgyak védelme, valamint a közlekedők életét és testi épségét érintő
balesetek megelőzése, illetve ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása.
II. csoport: A KKÁT védett üzemi területének a külső és belső biztonsági kerítések által körül
határolt területét lefedő 25 db kamera. A megfigyelés célja a jelzett területen fizikai védelmi,
vagyonvédelmi őrzésvédelmi tevékenység. A megfigyelés további célja a területen munkát
végző dolgozók életét és testi épségét érintő balesetek megelőzése, és ezek bekövetkezte esetén
ezen események rekonstruálása.
III. csoport: A KKÁT tároló épület főbejáratát, az Őrzésvédelmi Központ főbejáratát lefedő,
kamera. A megfigyelés további célja az ott közlekedők életét és testi épségét érintő balesetek
megelőzése, és ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása.
IV. csoport: A KKÁT épületében és az Őrzésvédelmi Központ folyosóján, a technikai rendszer
vezénylőjében, a töltő-ürítő helyen működő lefedőkamera, melyek célja nevezett területek
vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelmi tevékenység. A
megfigyelés további célja az ott közlekedők életét és testi épségét érintő balesetek megelőzése,
és ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása.

