A foglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek munkavégzése során kamera- vagy
helymeghatározó rendszerrel történő megfigyelésének jogszerűségéről.
A munkavégzés során kép- és/vagy hangfelvétel készítésére alkalmas kamerarendszer, illetve
helymeghatározó rendszer személyes adat kezelését valósítja meg. A személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény szerint
személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító
jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Adatkezelésnek minősül az
alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
A törvény 3. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Hatályos jogszabály nem rendeli el, illetve nem ad felhatalmazást a munkavégzés során a
munkavállalók (hivatásos állományúak, köztisztviselők, közalkalmazottak vagy
munkaviszonyban lévők) vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők
kamerarendszer segítségével történő személyes adatainak kezelésére, így munkavégzésük
vagy mozgásuk megfigyelésére.
Az adatkezelés jogalapja törvényi felhatalmazás hiányában az érintett hozzájárulása lehet,
azonban a hozzájárulás önkéntes, az semmilyen formában nem kényszeríthető ki, és az
érintettet nem érheti hátrány a hozzájáruló nyilatkozat megtagadása estén.
Az adatvédelmi biztos a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon felszerelt, a térfigyelőrendszer
működtetését végző személyek munkavégzését rögzítő kamerarendszer
létjogosultságát vizsgálta, és megállapította, hogy az adatkezelés jogellenes, mert a
megfigyelőközpontban dolgozó rendőrök nem járultak hozzá, és ilyen adatkezelésre törvény
sem hatalmazza fel a rendőrséget (838/A/2002.). Felszólította a kapitányság vezetőjét, hogy
egyrészt szüntesse meg az érintettek személyes adatainak kezelését, másrészt gondoskodjon
az ilyen úton keletkezett korábbi nyilvántartások megsemmisítéséről.
A kamerák
leszerelésére az adatvédelmi biztos Budapest rendőrfőkapitányának küldött három levele és a
helyszínen való személyes megjelenése után került sor.
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