Kamerarendszer működtetésének szabályzata

4. sz. melléklet

MEGBÍZÁS
ADATFELDOLGOZÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban: Soproni
Gyógyközpont) Kamerarendszer Működtetésének Szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) és
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 10. §-a alapján Dr. Korányi László mb. főigazgató, mint adatkezelő jelen
megbízás keretében megbízza ………………………………………-t azzal, hogy a lentiekben
részletezett adatfeldolgozási feladatokat teljesítse az adatkezelő számára és utasításai szerint.
Az adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését
jelenti, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. Az adatfeldolgozó az
adatkezelést érintően érdemi döntést nem hozhat.
Az adatfeldolgozó funkciója, hogy a Szabályzatban foglaltak szerint az elektronikus
megfigyelőrendszer üzemeltetése és kezelése során felmerülő technikai műveleteket az adatkezelő
utasítása szerint végrehajtsa.
Az adatfeldolgozás célja a Soproni Gyógyközpontban történt rendkívüli események
kivizsgálásában, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek, hatósági megkeresések teljesítésében való
technikai közreműködés.
Az adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenység ellátása céljából a kamerarendszer kezeléséhez
szükséges jogosultságot biztosítja, mellyel hozzáférhetővé teszi az adatfeldolgozó részére a
rendszer által tárolt adatokat. Az adatfeldolgozó az így tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezése szerint köteles tárolni és
megőrizni. Nem módosíthatja, törölheti vagy másolhatja a rendszer által rögzített és tárolt
adatokat.
Az adatfeldolgozó a tevékenysége során tudomására jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni,
harmadik személyek tudomására nem hozza, illetve harmadik személyek részére bármely más
módon nem teszi hozzáférhetővé. Az érintettek személyhez fűződő jogait köteles tiszteletben
tartani, továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az adatkezelő érdekeit, illetve a
megismert adatok megőrzését veszélyeztetné. A tudomásomra jutott információkkal, adatokkal
kapcsolatban nyilatkozatot nem teszek és azokat semmilyen formában nem használom fel,
nyilvánosságra nem hozhatja. Adatfeldolgozót a fenti kötelezettségek megszegése esetén a
hatályos jogszabályok szerinti büntető és polgári jogi felelősség terheli, az ebből eredő károkért
teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Az adatfeldolgozó által ellátandó feladatok
- az adatkezelő utasítása szerint elvégzi az adatkezelési műveleteket (felvételek zárolása, külső
adathordozóra való kimentése, felvételek megtekintésének technikai lehetővé tétele, törlése)
- az adatkezelő utasítására végzett tevékenységéről a Szabályzat 5. számú mellékletében
található „Adatkezelési nyilvántartást” (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet;
- az adatfeldolgozói tevékenységéről tárgyévet követő év január 31. napjáig beszámol a
főigazgatónak a tárgyévben vezetett nyilvántartás másolati példányának megküldésével;
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köteles az Infotv. rendelkezéseinek betartására valamennyi olyan adat vonatkozásában, melyet
feladatai teljesítése során dolgoz fel az adatvédelmi szabályokkal és alapelvekkel
összhangban;
az adatkezelő kérése esetén mindenkor köteles számára teljes körű felvilágosítást adni a
megtett intézkedésekről és az adatkezelő számára megfelelő módon igazolni azok meglétét
(nyilvántartás-vezetés);
elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését, hiba észlelése vagy jelzése esetén haladéktalanul
intézkedik a hiba mielőbbi elhárítása érdekében;
gondoskodik az adatok biztonságáról a technikai műveletek végrehajtása során;
haladéktalanul jelentést tesz az adatkezelőnek bármilyen, az adatok biztonságát érintő
eseményről vagy kockázatról;
a rendszer kezelése során tapasztalt problémákat szóban és írásban jelzi az adatkezelőnek.

Az adatfeldolgozó jogai
- a feladatok elvégzése érdekében, illetve az adatkezelő utasításainak végrehajtása során a
rendszerben tárolt személyes adatokat megismerheti, kizárólag a végrehajtandó műveletek
elvégzéséhez szükséges céllal és mértékben.
Jelen megbízás az alul jelzett dátummal lép hatályba és visszavonásig érvényes.
A megbízás kelte:
…………………………………
főigazgató
A megbízást a fenti tartalommal elfogadom.
Dátum:

…………………………………..
a megbízott adatfeldolgozó
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