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1. A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend célja és
hatóköre

Az Európai Parlament (a továbbiakban: Parlament) videokamerás megfigyelési
rendszert működtet annak érdekében, hogy megelőzze, elhárítsa, kezelje és
kivizsgálja a váratlan biztonsági és védelmi eseményeket, valamint megvédje az
embereket, a tulajdont és a dokumentumokat a tűzesetekkel, a lopással, a
behatolással, a támadásokkal vagy bármilyen más fenyegetéssel szemben. A
videokamerás megfigyelési rendszer a biztonsággal és a belépések ellenőrzésével
kapcsolatos egyéb jellemző célokat meghatározott területek és események
megfigyelésével egészíti ki. A rendszer a Parlament tágabb biztonsági
szakpolitikáinak támogatását célzó intézkedések részét képezi.

A videokamerás megfigyelés feldolgozási műveleteihez kapcsolódó adatkezelést a
Parlament Biztonsági és Védelmi Főigazgatóságán belül a Kockázatértékelési
Osztály végzi.

A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend ismerteti a Parlament
videokamerás megfigyelési rendszerét, a rendszer célját és alkalmazását, valamint a
parlamenti épületekben, illetve azok közvetlen környezetében tartózkodó személyek
személyes adatainak és magánéletének védelme érdekében a Parlament által
alkalmazott biztosítékokat.

Az e megfigyelési eljárásrendben foglaltak alkalmazandók az Európai Parlament
Luxembourgban, Strasbourgban és Brüsszelben található mindhárom munkahelyére.

2. Hogyan biztosítjuk, hogy a videokamerás megfigyelési rendszer
kialakítása megfeleljen a magánélet védelmével és az adatvédelemmel
kapcsolatos szempontoknak, illetve hogy a rendszer összhangban álljon
az adatvédelmi jogszabályokkal?

2.1. A jelenlegi rendszer felülvizsgálata
A Parlamenten belül már működött videokamerás megfigyelési rendszer, amikor
2010 márciusában az európai adatvédelmi biztos kibocsátotta a videokamerás
megfigyelésről szóló iránymutatásokat („iránymutatások”). A parlamenti eljárásokat
ugyanakkor rendszeresen felülvizsgálják az iránymutatásokban megállapított
ajánlásoknak való megfelelésük biztosítása (15. fejezet), valamint a parlamenti
adatvédelmi előírások javítása érdekében.

Az európai adatvédelmi biztos iránymutatásai az alábbi internetes oldalon találhatók
meg:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés
A Parlament a felvételek feldolgozását az iránymutatásokkal és a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az
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egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK
rendelettel összhangban végzi.

2.3. A CCTV-rendszer és az adatvédelmi önellenőrzés
A Parlament CCTV-rendszere (zárt láncú televíziós kamerarendszer) teljes körű,
kameránkénti önellenőrzés alá tartozott. Az egyes kamerák tekintetében (biztonsági
és védelmi szempontú) kockázatelemzést és (adatvédelmi) hatásvizsgálatot
végeztek.  Az elérni kívánt célok szempontjából lényegtelen területek
megfigyelésének minimalizálása érdekében a két elemzés alapján megváltoztatták
vagy jóváhagyták a kamerák elhelyezését és látószögét, illetve kamerákat
távolítottak el.

Ezenfelül alaposan ellenőrizték, hogy a Parlament videokamerás megfigyeléssel
kapcsolatos jelenlegi adatvédelmi gyakorlatai megfelelőek-e és összhangban állnak-
e a rendeletben foglalt rendelkezésekkel és az iránymutatásokkal. Mivel korábban
nem állt rendelkezésre a videokamerás megfigyelésre vonatkozó eljárásrend, ezen
eljárásrendet az említett ellenőrzés eredményeként készítették el.

2.4. Az európai adatvédelmi biztos értesítése az adatvédelmi
követelményeknek való megfelelésről
Videokamerás megfigyelési rendszer telepítése vagy lényeges módosítása esetén a
Parlament Biztonsági és Védelmi Főigazgatósága a Parlament adatvédelmi
tisztviselőjének segítségével hivatalos adatvédelmi értékelést végez, és arról
szükség esetén, előzetes ellenőrzés céljából tájékoztatja az európai adatvédelmi
biztost.

A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrendet és annak jelentősebb
frissítéseit megküldik az európai adatvédelmi biztosnak. Az európai adatvédelmi
biztos és a Parlament közötti ezen információcserékkel teljesítettnek tekinthető a
Parlament értesítési kötelezettsége a videokamerás megfigyelés adatvédelmi
követelményeknek való megfelelőségéről.

2.5. A tagállamok illetékes adatvédelmi hatóságaival való
kapcsolattartás
Elfogadását követően a videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrendet
megküldik a Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban működő illetékes
hatóságoknak. Az e hatóságok által megfogalmazott esetleges aggodalmakat
figyelembe veszik ezen eljárásrend jövőbeli felülvizsgálatai során.

2.6. Határozat és konzultáció
A már működő videokamerás megfigyelési rendszer fenntartására, a meglévő
gyakorlatok ellenőrzésére, az adatvédelmi szabályoknak való megfelelőség további
javításával kapcsolatos célzott, különleges kiigazítások megállapítására és végül a
videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrendben ismertetett biztosítékok
elfogadására irányuló határozatokat a parlamenti hatóságok a következőkkel
folytatott konzultációt követően hozták meg:

 a Parlament adatvédelmi tisztviselője;
 az európai adatvédelmi biztos.
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E határozathozatali eljárás során a Parlament:

 alátámasztotta az ezen eljárásrendben javasolt videokamerás megfigyelési
rendszer szükségességét;

 gondoskodott arról, hogy ezen eljárás törvényes célokra irányuljon;
 megvitatta az alternatívákat, és azt a következtetést vonta le, hogy a jelenlegi

videokamerás megfigyelési rendszer alkalmazása az ezen eljárásrendben
javasolt adatvédelmi biztosítékok elfogadását követően szükségesnek és a fenti
1. pontban foglalt célokkal arányosnak tekinthető;

 orvosolta a konzultációban részt vevő szervezetek aggályait.

A Parlament biztonsági kapcsolattartóinak hálózatán keresztül más érdekelt felekkel,
köztük a Parlament Személyzeti Bizottságával is felveszik a kapcsolatot a
videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend kérdésében, és az eljárásrend
további fejlesztése érdekében figyelembe veszik esetleges észrevételeiket.

2.7 Átláthatóság
A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend két változatban készült el:
egy korlátozott használatra szánt és egy nyilvános változatban, amely utóbbi
internetes és intranetes oldalainkon is elérhető.

A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend e nyilvános változata egyes
kérdésekről esetenként csak összefoglaló tájékoztatást tartalmaz. A nyilvános
verzióban csak azok az információk nem szerepelnek, amelyek tekintetében
kényszerítő megfontolásokból elengedhetetlen a titkosság megőrzése (például
biztonsági okokból, az érzékeny adatok titkosságának megőrzése vagy az egyének
magánéletének védelme érdekében).

2.8. Időszakos felülvizsgálatok
A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság kétévente időszakos adatvédelmi
felülvizsgálatot végez. Az időszakos felülvizsgálatok során újraértékeli, hogy:

 továbbra is szükség van-e videokamerás megfigyelési rendszerre;
 a rendszer továbbra is kifejezett céljának megfelelően működik-e;
 rendelkezésre állnak-e megfelelő alternatívák.

Az időszakos felülvizsgálatok kiterjednek az első ellenőrzési jelentésben érintett
kérdésekre is, így különösen arra, hogy a videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos
eljárásrend továbbra is megfelel-e a rendeletnek és az iránymutatásoknak
(megfelelőség ellenőrzése), valamint hogy betartják-e a gyakorlatban (alkalmazás
ellenőrzése).

2.9. A magánélet tiszteletben tartását biztosító technológiai megoldások
Az új berendezések üzembe helyezésekor, és amikor csak lehetséges, a Parlament
az elérhető legjobb, a magánélet tiszteletben tartását biztosító megoldásokat
alkalmazza.

Kockázatelemzések és adatvédelmi hatásvizsgálatok alapján a Parlament jelenleg is
a magánéletet tiszteletben tartó technológiai és eljárási megoldásokat alkalmaz,
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illetve javítja ezek működését; e megoldások közé tartoznak többek között a
következők:

 mozgásérzékelés;
 a rendszerhez való korlátozott hozzáférés;
 a kamerák képfelbontásának kockázati alapú megállapítása (a lehető

legalacsonyabb képfelbontás alkalmazása, amely mellett még elérhető a
szándékolt biztonsági célkitűzés).

3. Megfigyelt területek

A kamerák elhelyezése és látószögeik beállítása módszertani kockázatelemzésen és
adatvédelmi hatásvizsgálaton alapul, ami biztosítja, hogy a kamerák az épületeken
belül és kívül is kizárólag a legfontosabb helyszíneket figyeljék meg (lásd fent a
2.3. pontot).

A kamerákat az épületek belépési és kilépési pontjainak (főbejáratok, vészkijáratok,
parkolóbejárat) megfigyelése érdekében szerelik fel. Ezenfelül kamerákat szereltek
fel több fontos lépcső vagy találkozási pont, továbbá egyes fokozott biztonságot
igénylő, kiemelt jelentőségű területek (például ahol nagyobb pénzösszegeket
tartanak), a biztonsági szempontból érzékeny üléstermek és a korlátozott
hozzáférésű területek megfigyelésére.

Alapelvként nem tartoznak megfigyelés alá azok a területek – például egyéni irodák
vagy a pihenőidő eltöltésére kialakított helyiségek –, amelyek tekintetében a
magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos fokozott elvárások érvényesülnek. Erre
csak néhány nagyon ritka esetben kerülhet mégis sor, a 4.4 szakaszban leírt szigorú
feltételek mellett. Az olyan területek – például mosdók –, ahol a magánélet
tiszteletben tartásával kapcsolatos rendkívül szigorú elvárások érvényesülnek, soha
nem képezik videokamerás megfigyelés tárgyát.

Az épületeken kívüli megfigyelés Belgium, Luxemburg és Franciaország területén az
épületek közvetlen környezetére korlátozódik.

4. A gyűjtött személyes információk köre és az adatgyűjtés célja

4.1. A rendszer műszaki leírása
A Parlament videokamerás megfigyelési rendszere hagyományos rendszer.
Valamennyi kamera a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemel. A képminőség
az esetek többségében megfelelő ahhoz, hogy azonosítani tudják a kamera által
felvett személyeket. A rendszer digitális képeket rögzít, és azt mozgásérzékelővel
látták el. A rendszer a kamerák által megfigyelt területen észlelt minden mozgást az
időponttal, a nappal és a helyszínnel együtt rögzít.

Nem használunk csúcstechnológiás vagy intelligens videokamerás megfigyelési
technológiát, nem kapcsoljuk össze a rendszerünket más rendszerekkel, nem
készítünk hangfelvételeket és nem alkalmazunk „beszélő, zárt láncú televíziós
kamerarendszert” (az iránymutatások 6.12. pontja).
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4.2. A megfigyelés célja
Az Európai Parlament biztonsági és védelmi célokra, valamint a belépések
ellenőrzésére használja videokamerás megfigyelési rendszerét. A videokamerás
megfigyelési rendszer segíti az épületeinkbe való belépések ellenőrzését, továbbá
biztosítja épületeink, képviselőink, a személyzet és látogatók, valamint az
épületekben található vagy ott tárolt vagyontárgyak és dokumentumok biztonságát és
védelmét.

A videokamerás megfigyelési rendszer hozzájárul a biztonsági és védelmi
vonatkozású váratlan események, a lehetséges fenyegetések vagy az engedély
nélküli – köztük a biztonságos helyszínekre és védett termekbe való – fizikai
belépések, továbbá az IT-infrastruktúrákhoz vagy a műveleti információkhoz való
engedély nélküli hozzáférés megelőzéséhez, elhárításához, kezeléséhez és szükség
esetén kivizsgálásához.

A Parlament átfogó biztonsági koncepciójának fényében végzett rendszeres
kockázatelemzés megerősíti, hogy a videokamerás megfigyelés segíti a Parlament
és a képviselők, a személyzet, a vállalkozók vagy a látogatók tulajdonában lévő
felszerelések vagy vagyontárgyak lopásának, valamint az épületeken belüli
biztonsági fenyegetéseknek a megelőzését, elhárítását és kivizsgálását.

4.3. A rendszer használatának korlátai
A rendszer nem használható a fent említetteken kívüli célokra, így a munkavállalók
által végzett munka vagy a jelenlét nyomon követésére. A rendszert emellett a fent
ismertetett eseteket leszámítva nem használják nyomozati eszközként vagy fegyelmi
eljárásokban, kivéve, ha a fizikai biztonságot érintő esemény vagy bűncselekmény is
megvalósult.

A felvételek csak a lenti 6.5. pontban ismertetett kivételes körülmények esetén,
hivatalos fegyelmi eljárás vagy bűnügyi nyomozás keretében továbbíthatók a
nyomozó hatóságokhoz.

4.4. Eseti és álcázott megfigyelés
A CCTV-rendszer keretében nem irányoztak elő eseti megfigyelési műveleteket.
Ritka esetekben azonban és a CCTV-rendszertől függetlenül a Parlament – kizárólag
az intézmény biztonságát és védelmét érintő súlyos fenyegetés esetén alkalmazható
végső eszközként – a belső vizsgálatok során korlátozott időtartamban önálló
álcázott megfigyelést végezhet. A biztonsági szabályok ilyen súlyos megsértése
esetén, vagy ha kérdéses, hogy a bizonyíték vagy az állítások valóban
megalapozzák-e egy kellően súlyos biztonsági esemény gyanúját, konzultálni kell a
Parlament adatvédelmi tisztviselőjével. A magánéletbe való minimális beavatkozás
biztosítása érdekében ezeket a kamerákat szigorú feltételek mellett szerelik fel: a
kamerák telepítését megelőzően a területért felelős személynek hivatalos írásbeli
kérelmet kell benyújtania, az elhelyezésre vonatkozóan kockázat- és hatáselemzést
kell végezni (amelynek garantálnia kell, hogy a kockázat szintje meghaladja a
magánszféra megsértésének szintjét), továbbá a Biztonsági és Védelmi
Főigazgatóságnak erre írásban engedélyt kell kérnie. Az ilyen kamerák
kihelyezésének időtartama legfeljebb egy hónap lehet, hosszabbítási szándék esetén
az imént leírt eljárást újból el kell végezni.
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Az így kihelyezett kamerák kizárólag előre meghatározott időszakokban rögzíthetnek
eseményeket, és mozgásérzékelővel vannak ellátva. A rögzített felvételekhez
kizárólag az EP vizsgálatért felelős tisztviselői férhetnek hozzá, és azokat a lehető
leghamarabb, de legalább hetente egyszer meg kell nézniük. A megfelelő
felvételeket a vizsgálati anyagokkal együtt legfeljebb tíz évre biztonságosan
eltárolják, míg az összes többi felvételt azonnal törlik.
A vizsgálat lezárását követően a vizsgálat során felhasznált felvételeken azonosított
személyeket értesítik. Bűncselekmények vagy más felek fenyegetettsége esetén az
adatok továbbíthatók más uniós intézmények biztonsági szolgálatai vagy a megfelelő
tagállami hatóságok számára. Az adatok továbbítása esetén szigorúan fel kell mérni
az adatmegosztás szükségességét, és azt a Biztonsági és Védelmi
Főigazgatóságnak előzetesen jóvá kell hagynia. A fogadó félnek alá kell írnia egy
adatvédelmi nyomtatványt.
Az álcázott megfigyelés alkalmazásáról előzetes ellenőrzés céljából tájékoztatni kell
az európai adatvédelmi biztost. Az előzetes ellenőrzésről szóló értesítés és az
európai adatvédelmi biztos erre épülő véleménye a jelen eljárásrend mellékletét
képezi. Az egyes ügyeket érintő adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kétségek
felmerülése esetén konzultálni kell az adatvédelmi tisztviselővel.

4.5. Webkamerák
A Parlament nem alkalmaz webkamerát biztonsági vagy védelmi célokra.

4.6. Különleges adatok
A Parlament videokamerás megfigyelési rendszerének nem célja, hogy különleges –
így faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai
meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, egészségre vagy szexuális irányultságra
vonatkozó – adatokat gyűjtsön.

A CCTV-rendszer működése arra a legkisebb területre korlátozódik, amelynek
megfigyelése az épületek biztonságának és védelmének biztosításához szükséges.
A parlamenti épületek fokozott biztonsági kitettségére tekintettel (az épületek
könnyen megközelíthetők) a bejáratokat és az Európai Parlament épületeinek
közvetlen környezetét kamerákkal figyelik meg. E kamerák használatának nem célja,
hogy különleges adatokat gyűjtsenek vagy dolgozzanak fel, vagy bizonyos
egyéneket célba vegyenek, hanem csupán az, hogy képesek legyünk megelőzni,
felmérni és kivizsgálni a biztonsági vonatkozású váratlan eseményeket. E különleges
kamerák üzemeltetői adatvédelmi, illetve az alapjogokkal kapcsolatos képzésben
részesülnek.

5. A videokamerás megfigyelés törvényes indoka és jogalapja

A Parlament Elnökségének 2002. december 16-i határozatában, illetve
általánosabban az Elnökség 2004. május 3-i és 2011. július 6-i határozatában
foglaltaknak megfelelően videokamerás megfigyelési rendszerünk alkalmazására a
Parlament igazgatása és működése (biztonság, védelem és a belépések
ellenőrzése, lásd fent a 4.2. pontot) céljából van szükség.

A videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend másfelől a tágabb
végrehajtási szabályok részét képezi, ezért rendszeresen frissítik vagy kiigazítják,
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ezzel reagálva a lehetséges különleges fenyegetésekre, politikai körülményekre vagy
műszaki lehetőségekre.

A fentiek fényében a Parlament videokamerás megfigyelési rendszerének
alkalmazását törvényes indokok igazolják, és egy sor egyértelmű eljárás
szabályozza.

6. Az információkhoz hozzáféréssel rendelkező, valamint a
megismerésükre jogosult személyek köre

6.1. A belső és a kiszervezett biztonsági és karbantartási feladatokat
ellátó személyzet
A Parlament videokamerás megfigyelési műveleteinek egy részét kiszervezi.

Az élő videofelvételekhez a külső biztonsági céggel munkaviszonyban álló,
szolgálatot ellátó biztonsági őrök a szükséges ismeret elve alapján férhetnek hozzá.
A külső szolgáltatók csak akkor férhetnek hozzá a rögzített nyers felvételekhez, ha a
Kockázatértékelési Osztály vagy a Biztonsági és Védelmi Osztály vezetője ehhez
kifejezetten hozzájárul.

A számítógépes CCTV-rendszer nem engedi, hogy a kiszervezett szolgáltatók külső
adathordozókra (például DVD-re vagy pendrive-ra) nyers felvételeket másoljanak. E
műveletet kizárólag a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság parlamenti tisztviselői
végezhetik el, és azt mindenkor gondosan dokumentálni kell.

A videokamerás megfigyelési rendszer karbantartását a Parlament biztonsági
tisztviselőjének felügyelete mellett szintén egy vállalkozó végzi.

Mindkét (a biztonságért, illetve a karbantartásért felelős) vállalkozó jogilag kötelező
erejű adatvédelmi kötelezettségeit írásba foglalják. A vállalkozóknak emellett
megfelelő adatvédelmi képzést kell biztosítaniuk az általuk foglalkoztatott személyek
számára.

6.2. Hozzáférési jogok
A Parlament videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos biztonsági eljárásrendje
pontosítja és rögzíti a videokamerás megfigyelés nyersfelvételeihez és/vagy a
videokamerás megfigyelési rendszer technikai felépítéséhez hozzáféréssel
rendelkező személyek körét, a hozzáférés célját, valamint a hozzáférési jogok
tartalmát. A dokumentum pontosítja különösen azt, hogy kinek van jogosultsága:

 a nyersfelvétel valós idejű megtekintésére;
 a rögzített nyersfelvétel visszanézésére;
 másolat készítésére;
 letöltésre;
 törlésre;
 a nyersfelvételek megváltoztatására.
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6.3. Adatvédelmi képzés
A személyzet hozzáférési jogokkal rendelkező valamennyi tagja – a külső biztonsági
őröket és a karbantartást végző műszaki szakembereket is beleértve – adatvédelmi
képzésben részesül. A személyzet valamennyi új tagja képzést kap, emellett a
személyzet hozzáférési jogokkal rendelkező valamennyi tagja számára legalább
kétévente rendszeres gyakorlati képzést szerveznek az adatvédelmi kérdésekről.

6.4. Titoktartási kötelezettség
A személyzet hozzáférési jogokkal rendelkező tagjai, köztük a CCTV-műveleteket
vagy a rendszer karbantartását napi szinten ellátó külső személyzet titoktartási
nyilatkozatot ír alá, ezzel biztosítva, hogy a videokamerás megfigyelés
nyersfelvételeinek tartalmát nem adják tovább és nem fedik fel más személynek – a
jogosultsággal rendelkezők kivételével –, illetve azt más módon nem hozzák
nyilvánosságra.

6.5. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal és nyilvántartások
A személyes adatok feldolgozásának eredményeként gyűjtött információk – a CCTV-
képeket is beleértve – a folyamatban lévő vizsgálatok céljából, illetve
bűncselekmények nyomozása vagy felderítése érdekében átadhatók más uniós
intézmények biztonsági szolgálatai vagy az uniós tagállamok biztonsági, igazságügyi
vagy bűnüldözési hatóságai számára. Ilyen adattovábbításokra kizárólag kérelem
alapján kerülhet sor. Nem kerül sor rendszeres vagy rutinjellegű adattovábbításokra.

A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóságon kívülre irányuló adattovábbítások és
nyilvánosságra hozatal esetén szigorúan fel kell mérni ezek szükségességét, és
részletesen dokumentálni kell ezeket.

Az igazgatás vagy a humánerőforrás kizárólag az ezen eljárásrendben ismertetett
célokból rendelkezik hozzáféréssel a CCTV-rendszerhez.

Előfordulhat, hogy a Főigazgatóság több osztályán (Brüsszeli, Strasbourgi és
Luxembourgi Biztonsági és Védelmi Osztály, Dispatching Osztály és
Kockázatértékelési Osztály) is szükség van a rögzített nyersfelvételek
felhasználására (lásd fent a 4.2. pontot). Az egyes osztályok felelnek azért, hogy
megfeleljenek az ezen eljárásrendben ismertetett eljárásoknak és adatvédelmi
biztosítékoknak, valamint a Főigazgatóság adatvédelmi tisztviselőhöz intézett
értesítéseinek, és az osztályok maguk vezetik az ezen eljárásrendben említett
nyilvántartásokat.

7. Az információk védelme és megóvása

A videokamerás megfigyelési rendszer egésze – beleértve a személyes adatokat is –
biztonságának védelme érdekében számos műszaki és szervezeti intézkedést
vizsgálunk felül, illetve vezetünk be fokozatosan.

Ezeket az intézkedéseket a videokamerás megfigyelési rendszerre vonatkozó,
feldolgozással kapcsolatos biztonsági eljárásrend részletesen meghatározza. A
Parlament videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos biztonsági eljárásrendjét az
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európai adatvédelmi biztos videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos
iránymutatásainak 9. szakaszával összhangban állapították meg.

Minden lehetséges műszaki és fizikai intézkedést megtesznek a rendszer biztonsága
és az adatvédelem garantálása érdekében, így többek között:

 a külső és belső személyzetet egyaránt titoktartási megállapodás köti;
 a felhasználók kizárólag azokhoz a forrásokhoz kapnak hozzáférési jogot,

amelyek munkájuk ellátásához elengedhetetlenek (a szükséges ismeret alapján);
 a videokamerás megfigyelésre vonatkozó biztonsági eljárásrend tartalmazza

valamennyi olyan munkakör/állás jegyzékét, amelyek ellátói/betöltői bármikor
hozzáférhetnek a rendszerhez, továbbá részletezi e személyek hozzáférési
jogait.

8. Az adatmegőrzés időtartama

Az adatmegőrzés időtartamáról – kockázatelemzés és adatvédelmi hatásvizsgálat
alapján – az egyes kamerák tekintetében eseti alapon határoznak, de annak
maximális időtartama nem haladhatja meg a két hónapot. E hosszabb adatmegőrzési
időtartam a biztonsági vizsgálatok tekintetében alapvető fontosságú, mivel – a
felhasználók különböző munkahelyszíneken való jelenléte miatt – a panaszok
benyújtására sok esetben jóval az esemény után kerül sor.

Ha egy felvételt további vizsgálat vagy egy váratlan biztonsági esemény bizonyítása
érdekében még tárolni kell, a vizsgálat időtartamára megőrizhető, és adott esetben a
vizsgálattal együtt legfeljebb tíz évre archiválható. E felvételek megőrzését szigorúan
dokumentálni kell.

9. A nyilvánosság tájékoztatásának módja

9.1. Többszintű megközelítés
A nyilvánosság (a parlamenti épületek közelében tartózkodók és/vagy a Parlament
épületeibe vagy parkolóiba belépők) számára hatékony és átfogó tájékoztatást
nyújtunk a videokamerás megfigyelésről.  E célból többszintű megközelítést
alkalmazunk, amely a következő három módszert ötvözi:

 helyszíni tájékoztatók, amelyek felhívják a nyilvánosság (gyalogosok,
gépjárművezetők, látogatók, személyzet stb.) figyelmét a megfigyelés tényére, és
tájékoztatják őket a feldolgozással kapcsolatos alapvető tudnivalókról;

 a videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend összefoglalójának
elérhetősége a recepciókon;

 a videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos eljárásrend elérhetősége
intranetünkön, valamint internetes oldalunkon azok számára, akik szeretnének
többet megtudni intézményünk videokamerás megfigyeléssel kapcsolatos
gyakorlatáról.
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Ezen eljárásrend emellett a jogorvoslathoz való jogról is tájékoztatást nyújt, a
megadott e-mail címre küldött levélben pedig további kérdések tehetők fel.

9.2. Különleges egyedi értesítés
Az egyének emellett külön értesítést kapnak arról, ha azonosítják őket a kamera
felvételein (például a biztonsági személyzet a biztonsági vizsgálatokban), feltéve,
hogy az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül:

 személyükről külön aktát vezetnek;
 személyük az általános adatmegőrzési időn túl is szerepel valamely

nyilvántartásban;
 a videofelvételeket felhasználják az egyénnel szemben;
 a felvételeket a Főigazgatóságon kívülre továbbítják;
 az egyén személyazonosságát a Főigazgatóságon kívüli személy számára

felfedik.

Az egyén értesítése ugyanakkor átmenetileg felfüggeszthető vagy késleltethető
mindaddig, amíg azt biztonsági vagy védelmi okokból szükségesnek tartják, például
lehetséges bűncselekmények, terrorista cselekmények megelőzése, vizsgálata,
felderítése vagy üldözése céljából, vagy a rendelet 20. cikkében foglalt egyéb
kivételek esetén.

Ilyen esetben, illetve ha az adatvédelmi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos
kétség merülne fel, a vonatkozó kérdésben a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság
kikéri az adatvédelmi tisztviselő tanácsát.

10. Az adatok nyilvánosság általi ellenőrzésének, módosításának vagy
törlésének módja

A nyilvánosság tagjai jogosultak hozzáférni a róluk tárolt személyes adatokhoz, és
kérhetik azok kijavítását vagy kiegészítését. A személyes adatokhoz való
hozzáférés, illetve ezen adatok helyesbítése, zárolása és/vagy törlése iránti
kérelmeket a következő címre kell megküldeni:

Európai Parlament
Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság
Kockázatértékelési Osztály
60, rue Wiertz
Brüsszel B-1047
E-mail cím: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Telefon: +32 2 28 31171
Fax: +32 2 28 46940

Emellett a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármely más kérdéssel a
Biztonsági és Védelmi Főigazgatósághoz lehet fordulni.

A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság az érdemi megkeresésekre 15 naptári napon
belül válaszol. Ha erre nincs mód, a kérelmezőt 15 napon belül tájékoztatják a
további lépésekről és a késedelem okáról. Még a legbonyolultabb esetekben is
legkésőbb három hónapon belül biztosítják a hozzáférést, vagy a kérelmet elutasító,
indokolással ellátott végleges választ nyújtanak.  A szolgálatok minden tőlük telhetőt
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megtesznek a mihamarabbi válaszadás érdekében, különösen, ha a kérelmező
igazolja kérelmének sürgősségét.

Erre irányuló külön kérelem esetén sor keríthető a felvételek megtekintésére, illetve a
kérelmező másolatot kaphat a rögzített felvételekből. Ilyen kérelem esetén a
kérelmezőknek kétséget kizáróan azonosítaniuk kell magukat (így személyazonosító
okmányt kell magukkal hozniuk a felvételek megtekintésekor), és lehetőség szerint
meg kell jelölniük azt a napot, időpontot, helyszínt és azokat a körülményeket is,
amikor, ahol és amelyek között a kamera felvette őket. Emellett friss arcképet kell
benyújtaniuk magukról, amelynek segítségével a biztonsági személyzet azonosítani
tudja őket a visszanézett felvételeken.

Ebben a szakaszban nem számítunk fel díjat a kérelmezőknek a róluk készült
felvételek megtekintéséért vagy másolat készítéséért. Ugyanakkor fenntartjuk a
jogot, hogy e kérelmek számának emelkedése esetén ésszerű összeget számítsunk
fel.

A hozzáférés iránti kérelem elutasítható, ha valamely egyedi esetben a 45/2001/EK
rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti mentesség alkalmazandó (lásd még fent
a 9.2. pontot).
Így előfordulhat, hogy eseti értékelés alapján arra a következtetésre jutunk, hogy
egy bűnügyi nyomozás védelme érdekében szükség van a hozzáférés korlátozására.
Korlátozásra lehet szükség továbbá más személyek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében, például ha más személyek is szerepelnek a felvételen, és nincs
mód a személyes adataik nyilvánosságra hozatalához való beleegyezésük
megszerzésére vagy a felvétel oly módon való szerkesztésére, hogy az áthidalja a
beleegyezés hiányát.

11. Jogorvoslati jog

Minden személynek joga van jogorvoslati kérelmet benyújtani az európai
adatvédelmi biztoshoz azedps@edps.europa.eu e-mail címre, ha úgy véli, hogy a
személyes adatainak Európai Parlament általi feldolgozása során megsértették a
45/2001/EK rendelet alapján őt megillető jogokat. A kérelem benyújtása előtt
javasoljuk, hogy jogorvoslat céljából először a következő személyekhez forduljanak:
 Az Európai Parlament videokamerás megfigyelés során gyűjtött adatokkal

foglalkozó adatkezelője
Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság
Kockázatértékelési Osztály
E-mail cím: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

és/vagy
 Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője

Telefon: +352 4300 23595
E-mail cím: data-protection@ep.europa.eu

A személyzet tagjai emellett a személyzeti szabályzat 90. cikke értelmében az őket
kinevező hatóságtól is kérhetik ügyük felülvizsgálatát.


