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Adatkezelési tájékoztató az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által rendezett 

videokamerás nyílt rendezvények keretében végzett személyesadat-kezelésről 

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Adatkezelő) egyes 

nyílt rendezvényei során az előadóról és az előadásról teljes egészében, az előadáson résztvevő 

látogatókról pedig vágóképek formájában élőidős hang- és képfelvételt készíttet (streaming) egy 

szerződéses jogviszony alapján dolgozó külsős egyéni vállalkozóval (a továbbiakban: 

Adatfeldolgozó). A videokamerával rögzített kép- és hangfelvételről az Adatfeldolgozó – az 

Adatkezelővel megkötött vállalkozási szerződés alapján – minden egyes előadást követően 

szerkesztett és vágott változatot készít, amelyet az Adatkezelő online közzétesz a honlapján, 

közösségi oldalán és egy videomegosztó csatornán.  

Jelen Tájékoztató hatálya a Történelmi KávéháZ című rendszeres időközönként sorra 

kerülő állandó rendezvényre, valamint a különböző címekkel meghirdetett egyes alkalmi 

rendezvényekre terjed ki. Az Adatkezelő vállalja, hogy ezen rendezvények esetében – annak 

meghirdetésével egyidejűleg – tájékoztatja az érintetteket, hogy a rendezvényről kép- és 

hangfelvétel készül.  

A fentiekkel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújtja a személyes 

adatok kezeléséről: 

• Adatkezelő neve és elérhetőségei: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

(Budapest, 1067 Eötvös u. 7. postacím: 1410 Bp. Pf. 119., tel.: +36-1-478-60-20, email: 

info@abtl.hu) 

• Adatfeldolgozó neve: Menyhárt Jenő e. v. (email: mjfilms123@gmail.com)  

• A kezelt adatok köre: az előadó(k)ról az előadással egyidőben rögzített és sugárzott 

kép- és hangfelvétel készül, a résztvevőkről pedig szintén élőidős képfelvétel 

készülhet részben tömegfelvétel, részben egyéni felvétel formájában (streaming), 

továbbá a közzétett felvételen feltüntetjük az előadó nevét, munkahelyének és 

munkakörének (beosztásának) megnevezését. Az élőidős sugárzás az Adatkezelő 

közösségi oldalán keresztül történik. 

• Az érintettek köre: az előadó(k) és a résztvevő természetes személyek 

• Az adatkezelés célja: közérdekű tudományos ismeretterjesztés. Az ismeretterjesztő 

tevékenység folytatására a levéltári törvény általános felhatalmazást ad. 

• Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. Cikk /1/ bek. f pont). Az 

Adatkezelő előzetesen elkészített érdekmérlegelési tesztben mutatta ki, hogy az 
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érintettek alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét 

teszik szükségessé, az adatkezelés során nem szenvednek aránytalan sérelmet, 

figyelembe véve az adatkezelés célját és a kezelt adatok körét. Ezt különösen az a 

tény is bizonyítja, hogy a résztvevőkről legfeljebb néhány másodperces felvételek 

készülhetnek a rendezvény során. Az előadást követő esetleges felszólalásokat, 

kérdéseket és hozzászólásokat már nem rögzítjük. Az érdekmérlegelési tesztet jelen 

Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza, ami teljes egészében nyilvános. Az 

Adatkezelő biztosítja annak lehetőségét, hogy az érintettek észrevételt tegyenek az 

érdekmérlegelési tesztben foglaltakra, amit az Adatkezelő ezen észrevételek alapján 

szükség szerint felülvizsgál kihatással az adatkezelés körülményeire is.  

• Adatok őrzési ideje: az Adatfeldolgozó a kép- és hangfelvétel szerkesztett 

változatának elkészítéséhez szükséges ideig (legfeljebb a rendezvény napjától 

számított 1 hétig) kezeli a személyes adatokat, ezt követően egy biztonsági másolatot 

eltárol saját szerverén, amit azonban kizárólag a szerződéses garanciák teljesítése 

érdekében és csak rendkívüli esetben kezel újra. A vágott és szerkesztett változat 

átadását követően az Adatkezelő gondoskodik annak feltöltéséről a honlapjára, 

közösségi oldalára és a videomegosztó oldalra. Egy biztonsági másolatot Adatkezelő 

is tárol saját biztonságos szerverén, amihez azonban csak az erre jogosult 

munkatársak (az informatikusok) férhetnek hozzá.  

• Adatok megismerésére jogosultak köre: az adatrögzítéshez és az adatfeldolgozáshoz 

szükséges időszakban kizárólag az Adatkezelő informatikai rendszerének 

működtetéséért és biztonságáért felelős munkatársai, valamint az Adatfeldolgozó 

munkatársai a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. 

• Adatbiztonság: az Adatkezelő saját telephelyén lévő biztonságos szerverein tárolja az 

adatokat fizikailag is védett helyiségben olyan körülmények között, hogy azokhoz 

csak és kizárólag a az erre jogosult munkatársak (az informatikusok) férhetnek hozzá.  

• Érintettek jogai:  

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól az 

Adatkezelő fenti elérhetőségein, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez 

közvetlenül intézett kérés útján (az adatvédelmi tisztviselő neve: Ehrenberger Róbert, 

email címe: adatvedelem@abtl.hu).  

Az érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen a rendezvényt 

megelőzően az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó fenti elérhetőségeinek valamelyikén 

megtett kifejezett nyilatkozatban vagy a rendezvény helyszínén. Ennek keretében az 

Adatkezelő és az Adatfeldolgozó vállalja, hogy technikai úton gondoskodik arról, hogy a 

tiltakozási jogukkal élt érintettekről azonosítható képfelvétel ne készüljön (pl.: ültetési 
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rend megfelelő kialakításával, a ruházatra feltett matrica, sál, stb útján vagy egyéb az 

előadás élvezhetőségét amúgy nem csökkentő módon).  

Az érintett élhet a módosítás, helyesbítés és törlés jogával is: ennek keretében a 

jelzett elérhetőségek valamelyikén, a rendezvény napjától számított 1 héten belül 

megtett kifejezett nyilatkozatával kérheti, hogy a felvétel nyers változatán az 

Adatfeldolgozó utólagosan gondoskodjon az ő arcképének anonimizálásáról technikai 

úton, így az e jogával élt érintett személyes adatai a továbbiakban nem kerülnek 

nyilvánosságra (az élőidős streamingelést leszámítva).  Nagyon indokolt esetben egy 

hasonló kérésnek a felvétel videomegosztó csatornán történő közzététele után is helye 

lehet az érdekmérlegelési tesztben kifejtettek szerint.  

Ehhez kapcsolódóan az előadó jogosult továbbá arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó 

pontatlan vagy hiányosan megadott személyes adatokat (pl. névelírás, beosztás, 

munkakör, munkahely téves vagy hiányos megnevezése esetén).   

Az érintett élhet továbbá az adatkezelés korlátozásához való jogával is egy erre 

irányuló kifejezett nyilatkozat megtételével, amennyiben az adatkezelés jogellenes és az 

érintett ellenzi az adatok törlését, helyette azonban kéri azok felhasználásának 

korlátozását.  

Amennyiben az érintett tiltakozik az Adatkezelő jogos érdekén alapuló 

adatkezelés ellen, az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben. 

Jogorvoslati lehetőségek: az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó bármely esetleges 

jogsértése esetén az érintett választása szerint külön-külön vagy akár egyszerre   

a) panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz, melynek elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-

11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400, fax: 

+36-1-391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

b) közvetlenül bírósághoz is fordulhat, amely esetben a per – az érintett 

választása szerint – akár az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó 

székhelye (tevékenységi helye) szerint illetékes törvényszék, akár az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

törvényszék előtt is megindítható, amennyiben ez utóbbi 

Magyarországon található. 
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Utolsó módosítás időpontja: 2021. október 27. (a streamingelésről szóló tájékoztatás miatt).  

 


