TÁJÉKOZTATÓ
Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése az RHK Kft. által üzemeltetett
létesítményekben
1.
Tájékoztatjuk arról, hogy a 2166 Püspökszilágy Hrsz: 043/20 cím alatt található,
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (továbbiakban RHFT) üzemi területén, beleértve a
létesítmény főbejárati pontját, az épület előtti parkolót és a létesítmény építési területét, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban RHK Kft.)
elektronikus megfigyelőrendszert működtet. A létesítmény elektronikus megfigyelőrendszereit
az RHFT Fegyveres Biztonsági Őrség személyi állománya kezeli.
2.
Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer használatára „a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról” szóló 1997. évi CLIX.
törvény (továbbiakban Fbő tv.) 9/A. § rendelkezései az irányadók. Ennek megfelelően, az
elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az alábbiakban részletezettek szerint, a
fegyveres biztonsági őrzésből adódó kötelezettségek teljesítése, így a létesítmény védelme, a
radioaktív és veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése,
következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése céljából kerül sor.
3.
A kezelt adatok köre: a belépők kamerafelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb
személyes adatai. A belépők személyes adatait „az atomenergia alkalmazása körében a fizikai
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről” szóló 190/2011.
(IX. 19.) Kormányrendelet 17. § (6) bekezdése szerint a belépési engedély érvényességének
időtartama alatt, valamint az érvényesség megszűnésétől számított 10 évig kezeli.
4.
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.
5.
Az RHK Kft. RHFT Fegyveres Biztonsági Őrsége által üzemeltetett kamerás
megfigyelő és rögzítő rendszer által rögzített kép- és/vagy hangfelvételt - a jogszabályban
meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint nemzetbiztonsági
célból - a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság, a
nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, jogainak
gyakorlása érdekében az érintett, valamint a jogszabály alapján eljárás kezdeményezésére
irányuló jogának gyakorlása érdekében az arra jogosultsággal rendelkező harmadik személy
részére lehet átadni.
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 az Fbő tv. 9/A. § (4) bekezdésben meghatározott esetekben van lehetőség. Az átadott
adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek
tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek nevei.
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 az RHFT Fegyveres Biztonsági Őrség személyi állománya végzi. A
rögzített felvételeket az RHFT Őrségépületben található szerveren tárolják maximum az Fbő
tv. 9/A § (3) bekezdésében megjelölt időtartamig. 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.
Az NRHT üzemi területén az alábbi csoportokban működnek biztonsági kamerák:
I.
csoport: Az RHFT létesítmény előtti parkolót, a Portaépületet és a bejáratot, az
Őrségépület valamint az Irodaépület belső tereit lefedő 11 db kamera. A megfigyelés célja a
fegyveres biztonsági őrzésből adódó kötelezettségek teljesítése, a létesítmény védelme, a
radioaktív és veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése,
következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése céljából.
II.
csoport: Az RHFT védett üzemi területének a külső és belső biztonsági kerítések által
körül határolt területét lefedő 34 db kamera. A megfigyelés célja a fegyveres biztonsági
őrzésből adódó kötelezettségek teljesítése, a létesítmény védelme, a radioaktív és veszélyes
anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása,
kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő
cselekmények megelőzése céljából.
III.
csoport: Az RHFT Technológiai épület bejáratait, a Technológiai épület helyiségeit
lefedő 21 db kamera. A megfigyelés célja a fegyveres biztonsági őrzésből adódó
kötelezettségek teljesítése, a létesítmény védelme, a radioaktív és veszélyes anyagok őrzése, a
rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a
jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése
céljából.

