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Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEINEK LÁTOGATÓI SZÁMÁRA
Az Európai Parlament (EP) Biztonsági és Védelmi Főigazgatósága nagy jelentőséget tulajdonít a
magánélet tiszteletben tartásához való jognak és a személyes adatok védelmének. Az EP biztonsági
szabályzatának célja, hogy javítsa az átláthatóságot, és biztosítsa a természetes személyeknek a
személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és
tanácsi rendelet betartását.
Az EP Biztonsági és Védelmi Főigazgatósága a parlamenti képviselőktől, személyzetétől, az intézménnyel
szerződésben álló vállalkozóktól, a látogatóktól és a belső/külső partnerektől begyűjtött személyes
adatokat az alábbi két célból kezeli:



a Parlament épületeibe való belépés engedélyezése és ellenőrzése,
a biztonságot érintő események vizsgálata, a fenyegetések értékelése és az EP-t érintő
kockázatok elemzése.

A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság működését szabályozó jogalapot az EP Elnöksége által elfogadott
határozatok, különösen a belépőkártyákra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i (módosított), az
új átfogó biztonsági koncepció végrehajtásáról szóló, 2011. július 6-i és az Európai Parlament
biztonságára és védelmére vonatkozó szabályzatról szóló, 2018. január 15-i határozat (C79/04) képezi.
Kérjük az alábbiak figyelembevételét:
a) A Parlament épületeibe belépni kívánó személyeknek meg kell adniuk családi és utónevüket, születési
idejüket, állampolgárságukat, valamint valamely hivatalos személyazonosító okmányuk típusát és számát.
Ezen adatok kinyerése, illetve a látogató személyazonosságának megerősítése céljából sor kerülhet az
egyéni látogatók által bemutatott hivatalos személyazonosító okmány beszkennelésére.
b) Az érdekcsoportok parlamenti belépést kérelmező képviselőit az EP épületeibe való belépésükre
vonatkozó szabályzattal összhangban további személyes adatok megadására kérik. Az európai
intézmények átláthatósági nyilvántartásában (lásd: http://europa.eu/transparency-register/index_hu.htm)
megtekinthető az uniós politika alakításában és végrehajtásában részt vevő azon szervezeteket képviselő
személyek és/vagy egyéni vállalkozók listája, akik részére az Európai Parlament belépőkártyát állított ki.
c) Az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszert (CCTV) működtet az alábbiak biztosítása
érdekében: épületeinek és helyiségeinek biztonsága és védelme, az ezekbe történő belépés ellenőrzése,
a képviselők, a személyzet, a látogatók, valamint az épületekben található és tárolt vagyontárgyak,
archívumok és dokumentumok biztonsága és védelme. A rendszer működtetésének célja továbbá a
biztonsági és védelmi események megelőzése és kezelése (egyúttal az ezek előidézésétől való
visszatartás). Szükség esetén lehetővé teszi az események kivizsgálásához és a lehetséges
fenyegetések elemzéséhez szükséges elemek összegyűjtését. A személyes adatok videokamerás
megfigyelőrendszeren belüli védelméről további információk a mellékletben találhatók (Feljegyzés az
Európai Parlamentben alkalmazott videokamerás megfigyelőrendszerről).
d) A képviselőkre, a személyzet tagjaira, a szerződésben álló vállalkozókra és a látogatókra vonatkozóan
begyűjtött személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célokra használjuk fel. Azokat harmadik féllel
nem közöljük, kivéve, ha ez a fent megjelölt célok eléréséhez szükséges, és ha ezt a Biztonsági és
Védelmi Főigazgatóság főigazgatója előzetesen engedélyezte. A kezelt személyes adatok bizalmas
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jellegének védelme és harmadik fél általi illetéktelen felhasználásának megelőzése érdekében megfelelő
biztonsági intézkedésekre kerül sor.
e) A begyűjtött személyes adatokat korlátozott ideig őrizzük meg, és az alábbiak szerinti megőrzési idő
leteltével megsemmisítjük:





az a) és b) pont szerinti akkreditációs kérelmekkel kapcsolatos személyes adatok esetében: az
akkreditáció érvényességi időtartama és az esetleges biztonsági vizsgálatok és
kockázatelemzések céljára további legfeljebb egy év (amely különleges esetekben két évre
meghosszabbítható);
a CCTV-rendszerrel kapcsolatos személyes adatok (felvételek) esetében: lásd a mellékletet;
a biztonságot érintő eseménnyel kapcsolatos személyes adatok esetében: tíz év, a vizsgálati
jelentéssel együtt.

f) Bármely személynek (érintettnek) joga van személyes adataiba betekinteni, illetve adott esetben azokat
helyesbíteni, továbbá egyéb jogokat is élvez, ideértve a helyzetével kapcsolatos nyomós indokok alapján
a rá vonatkozó adatok kezelése elleni tiltakozáshoz és megfelelően indokolt esetben az azok törléséhez
való jogot.
g) A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság a fenti f) pontban foglalt jogok gyakorlását korlátozhatja,
amennyiben az akadályozza a biztonsági vizsgálatok sikeres végrehajtását, vagy indokolatlan operatív
kockázatokkal jár az EP számára. Az elutasítást ilyen esetben az adatkezelő az érintettnek hivatalosan
indokolja. Az érintett panaszával az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.
Jogainak gyakorlásával kapcsolatban, illetve további tájékoztatásért közvetlenül az alábbiakhoz fordulhat:
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B-1047 Brussels
Belgium
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Az Európai Parlament Adatvédelmi Szolgálata
Európai Parlament
KAD 06A001
L-2929 Luxembourg
E-mail-cím: data-protection@ep.europa.eu
Honlap: https://www.europarl.europa.eu/portal/hu/legal-notice
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Európai adatvédelmi biztos
Rue Wiertz, 60
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E-mail-cím: edps@edps.europa.eu
Honlap: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Telefon: +32 2 28 31900
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SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
MELLÉKLET – FELJEGYZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN ALKALMAZOTT
VIDEOKAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZERRŐL
Ez az összefoglaló magában foglalja az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszerére
vonatkozó néhány fő tudnivalót, és kizárólag tájékoztatási célokra szolgál. A videokamerás
megfigyelőrendszerrel kapcsolatos teljes szabályzat a
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/stay-informed/security-and-access
internetes oldalon érhető el, illetve a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóságtól kérésre beszerezhető (az
elérhetőségeket lásd alább).
1 – Az adatkezelő meghatározása
Az adatkezelő az Európai Parlament Biztonsági és Védelmi Főigazgatósága. A főigazgatóság
elérhetőségeit lásd alább.
2 – A videokamerás megfigyelőrendszer hatókörének rövid leírása
A videokamerák helyét és látószögét módszeres kockázatelemzés és adatvédelmi hatásvizsgálat
alapján határoztuk meg, biztosítva, hogy a kamerák kizárólag az épületeken belüli és kívüli legfontosabb
helyszínekre, így például a főbejáratokra, vészkijáratokra, a parkolók bejáratára, valamint több fontos
lépcsőre, kapcsolódási pontokra és néhány különös biztonságot igénylő, kiemelt vagy korlátozottan
látogatható területre irányuljanak. Folyamatban lévő vizsgálatok keretében, igen ritka esetekben és
nagyon szigorú feltételek mellett ideiglenes jelleggel különálló, a CCTV-rendszerhez nem kapcsolt
kamerák is elhelyezhetők.
3 – A videokamerás megfigyelés jogalapja
Az Európai Parlament Elnökségének 2002. december 6-i, 2004. május 3-i, 2011. július 6-i és 2018. január
15-i határozatai, valamint a videokamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó, 2013. április 20-án elfogadott
szabályzat és annak későbbi módosításai.
4 – A gyűjtött adatok és a videokamerás megfigyelés célja
A gyűjtött adatok: Rögzített felvételek (az időpontot, dátumot és helyszínt megjelölő digitális képek)
Cél: Az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszert (CCTV) működtet az alábbiak
biztosítása érdekében: épületeinek és helyiségeinek biztonsága és védelme, az ezekbe történő
belépés ellenőrzése, a képviselők, a személyzet, a látogatók, valamint az épületekben található és
tárolt vagyontárgyak, archívumok és dokumentumok biztonsága és védelme. A rendszer
működtetésének célja továbbá a biztonsági és védelmi események megelőzése és kezelése (egyúttal
az ezek előidézésétől való visszatartás). Szükség esetén lehetővé teszi az események kivizsgálásához
és a lehetséges fenyegetések elemzéséhez szükséges elemek összegyűjtését.
A célok korlátozása: Az EP nem figyel meg semmilyen olyan területet, amelyen a magánélethez való
joggal kapcsolatban komoly elvárások vannak. A Belgium, Luxemburg és Franciaország területén
található épületeinken kívül a megfigyelés minimális körzetre korlátozódik. A rendszert nem használjuk
a munkavállalók munkájának, sem pedig jelenlétnek a nyomon követésére. A rendszert – biztonságot
érintő esemény vagy bűnöző magatartás kivételével – nem használjuk vizsgálati eszközként, sem pedig
fegyelmi eljárásokban.
5 – Ki fér hozzá a videokamerás megfigyelőrendszer felvételeihez, kinek bocsáthatók
rendelkezésére a képek?
Ki fér hozzá az adatokhoz: Az intézmény belső vezetése, az engedéllyel rendelkező biztonsági, védelmi
és karbantartó személyzet, valamint az engedéllyel rendelkező külsős (kiszervezett) biztonsági őrök,
biztonsági és karbantartó személyzet.
Az adatok közlése és továbbítása: A videokamerás megfigyelőrendszer révén megszerzett
információk más európai intézmények biztonsági szolgálata vagy az uniós tagállamok biztonsági,
igazságszolgáltatási vagy bűnüldözési hatóságaival közölhetőek folyamatban lévő vizsgálatok, vagy

bűncselekmények kivizsgálása, illetve bűnvádi eljárás céljából. A Biztonsági és Védelmi
Főigazgatóságon kívülre történő valamennyi adattovábbítást és -közlést dokumentálunk, és a továbbítás
szükségességére vonatkozó szigorú értékelésnek vetünk alá.
6 – Az adatok védelmének és biztonságos megőrzésének módja
A rendszer biztonsága és az adatok védelme érdekében folyamatos technikai és fizikai intézkedésekre
kerül sor. A videokamerás megfigyelőrendszer felvételeihez és/vagy műszaki felépítéséhez való
hozzáférés az engedéllyel rendelkező személyzetre korlátozódik, és a megengedett műveleteket egyéni
hozzáférési profilok határozzák meg.
7 – A képanyag megőrzési ideje
A rögzített felvételeket legfeljebb 30 napig őrizzük meg. Amennyiben valamely képet a biztonságot érintő
esemény további vizsgálata vagy bizonyítása céljából meg kell őrizni, azt a vizsgálat idejére meg lehet
őrizni, és adott esetben a vizsgálattal összefüggően legfeljebb tíz évre archiválni lehet.
8 – Milyen módon ellenőrizhetik, módosíthatják vagy törölhetik az érintettek az adataikat, és milyen
jogorvoslatot vehetnek igénybe?
A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóságot a videokamerás megfigyelőrendszerrel és a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos bármely kérdésben meg lehet keresni. A nyilvánosság tagjainak a
videokamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó szabályzatban részletesen meghatározott feltételek
mellett joguk van személyes adataikhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni és kiegészíteni. A személyes
adatokhoz való hozzáféréssel, azok helyesbítésével, zárolásával és/vagy törlésével kapcsolatos
kérelmeket az alábbi címre kell eljuttatni:
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Adatkezelő
–
EP
videokamerás
megfigyelőrendszer
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
Belgium
E-mail-cím: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Telefon: +32 2 28 43727
Jogorvoslatért bárki fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail-címen:
edps@edps.europa.eu, ha úgy véli, hogy személyes adatainak az Európai Parlament általi kezelése
során megsértették az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait.
Javasoljuk, hogy a magánszemélyek először a Biztonsági és Védelmi Főigazgatósághoz
(elérhetőségeit lásd fent) és/vagy az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljanak
jogorvoslatért, a +352 4300 23595 telefonszámon vagy e-mailben a data-protection@ep.europa.eu
címen.
9 – Az EP videokamerás megfigyelőrendszerével és az adatvédelemmel kapcsolatos linkek
Az EP videokamerás megfigyelőrendszerére vonatkozó szabályzat:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/stay-informed/security-and-access
Az európai adatvédelmi biztos videokamerás megfigyelőrendszerekre vonatkozó iránymutatásai:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines
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