Az önkormányzatok által létrehozott közterület felügyeletek is telepíthetnek, működtethetnek térfigyelő
rendszert, és végezhetnek ezzel kapcsolatos adatkezelést. Ezzel párhuzamosan létezik az a struktúra is,
amelyben az önkormányzat üzemelteti a térfigyelő rendszert, de a beérkezett felvételeket a rendőrség
kezeli.

A Térfigyelő Rendszer működésének célja:

1. a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása,
2. a Térfigyelő Rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete
3. a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés
erősítése,
4. a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének
növelése,
5. a jogsértések visszaszorítása.
A megbízott a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal készített álló- és
mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag az egyéb központi
jogszabályban, illetve az önkormányzati rendelet valamint a Térfigyelő Rendszer működésére
vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.
Kunfehértó Község Önkormányzata 12 db belterületi térfigyelő kamera valamint + 2 db
„Időkép” kamera kihelyezésével megkezdte a település egészére kiterjedő Közterületi
Térfigyelő Rendszer kialakítását. A térfigyelő kamerák a településre bevezető utak mentén,
nagyobb útkereszteződések, valamint a köz- és önkormányzati intézmények közelében
kerültek látható módon kihelyezésre. A településre bevezető utak mentén a térfigyelő rendszer
működtetéséről a lakosság és a településre érkező állampolgárok figyelmét figyelem felhívó
táblák kihelyezésével tájékoztatjuk.

Személyes adatok kezelése :
Személyes adat : bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat.
Személyes adat akkor kezelhető, ha :
- az érintett hozzájárult, vagy

- azt törvény, törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a
helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Az adatkezelés csak meghatározott célokra, jog gyakorlására, kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához
elengedhetetlen és alkalmas a cél elérésére, valamint a cél elérésének mértékéig.

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A
felvételek folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésre a rendszerhez tartozó
számítógépen és a felvételek megőrzése a rögzítést követő 3 napig történik, az önkormányzat
tulajdonában lévő épületben zárt riasztóval ellátott helyiségben.
Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, ha a személyek a képrögzítéshez nyilatkozattal
hozzájárultak, vagy ráutaló magatartással /pl: kamerával megfigyelt területen való
megjelenéssel/ hozzájárulnak.

Adatbiztonság garanciái :
az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

-

az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen.

-

csak a rendőrség által meghatározott esetben, és az általuk meghatározott célra,
az általuk felhatalmazott személyek férhetnek az a felvételekhez!

-

a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba
kell venni.

-

felelősség a jogellenes adatkezeléssel okozott kárért.

•

elhelyezkedése és képei

1. Rákóczi utca Jókai u. felé

2.Rákóczi utca Jókai u.
buszm.

3. Rákóczi utca

4. Rákóczi utca sorompó felé

5. Rákóczi utca Hivatal felé

6. Rákóczi utca sorompó felé

7. Rákóczi u. Hivatal a Tó
felé

8. Viharvadász kamera

10. Hivatal hátsó ajtó

13. Rákóczi utca KÖSZOLG

11. Rákóczi utca Kinizsi
utca

14. Viharvadász kamera

9. Hivatal bejárati ajtó

12. Rákóczi utca Erdei tér Tó
felé

Időkép kamerák a https://www.kunfeherto.hu honlapon:
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