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TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSRŐL
Tisztelt Úthasználó!
A ROATEX Ltd. Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt (továbbiakban: NÚSZ Zrt.) között 2019. szeptember 10-én együttműködési megállapodás jött létre az indonéz
Multi-Lane Free Flow (MLFF) alapú készpénzmentes autópálya díjfizetési rendszer projekt létrehozása
érdekében elvégzendő előkészítési és megvalósítási feladatokra.
A projekt előkészítési feladatok körében szükséges különböző adatfelvételezési eszközök képességeinek gyakorlatban – valós környezetben – történő működésének ellenőrzése, hatékonyságuk összevetése, a legoptimálisabb eszköz kiválasztása érdekében.
A fenti cél érdekében Adatkezelő a jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenységet kívánja végezni hozzávetőleg 2 hónapos időtartamban a jelen tájékoztatóban szereplő helyszínen.
Az adatkezelés célja statisztikai adatok előállítása és ebből következtetések levonása az egyes adatfelvételező eszközök képességeire vonatkozóan.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során Adatkezelő tevékenysége rendszám és az ahhoz kapcsolódó adatok (felségjel, díjkategória, tengelyszám) felhasználásával történik, melyek bizonyos feltételek
fennállása esetén természetes személyhez köthetők és így személyes adatnak minősülhetnek, Adatkezelő szükségesnek tartja tájékoztató közzétételét az érintett úthasználók számára.
Mindazonáltal Adatkezelő kijelenti, hogy nem rendelkezik jogszabályi felhatalmazással a közúti közlekedési nyilvántartás részét képező járműnyilvántartásból történő – a jármű tulajdonosi/üzembentartói
adatok megismerésére irányuló – adatigénylésre, így az érintett jármű és a hozzá tartozó tulajdonos/
üzembentartó személye nem kerül összekapcsolásra. Ebből következően Adatkezelő az adatkezelés
időtartama alatt a járművekkel kapcsolatban személyes adatokat nem ismer meg.
Az eszközök működésének valós környezetben történő ellenőrzése az alábbi eljárásrendben valósul
meg:
Az adatkezelés során a vizsgált adatfelvételező eszközök képességeinek valós működési környezetben
történő vizsgálata történik meg.
A képességek vizsgálatának az alapját az Adatkezelő által felvételezett, valamint a NÚSZ Zrt által felvételezett és Adatkezelő számára rendelkezésre bocsátott adatok összevetésének az eredménye képezi. Az összevetések eredménye alapján statisztikai adatokat képez Adatkezelő, melyek a vizsgált
eszközök képességeinek bemutatására, elemzésére alkalmasak.
A NÚSZ Zrt. jogszabályi kijelölés alapján végzi a díjköteles közútszakaszok tekintetében egyebek mellett
a díjellenőrzési tevékenységet, a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművek esetében pedig az útdíjszedői, illetve útdíjellenőrzés-támogatói feladatokat, ennek keretében
jogosult a díjköteles útszakaszon közlekedő járművekről felvételt készíteni.
Az adatfelvételező eszközök által felvételezett adatok az Adatkezelő által biztosított eszközön kerülnek
tárolásra, azok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra.
Adatkezelő által felvételezett adatok kizárólag a NÚSZ Zrt által felvételezett és az Adatkezelő részére
átadott ellenőrzési adatokkal való összevetés céljából kerülnek kezelésére, az összevetést követően
azok törlésre kerülnek.
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Az adatok összevetése az alábbi adatok felhasználásával valósul meg:
- áthaladási esemény időpontja
- észlelt jármű:
o rendszáma
o felségjele
o tengelyszáma
o díjkategóriája
Az Adatkezelő és a NÚSZ Zrt által felvételezett adatok összevetését követően az esetleges eltérések
okának kivizsgálása körében Adatkezelő megismerheti az eltéréssel érintett események képi felvételeit. Adatkezelő hangsúlyozza, hogy a képfelvételek önmagukban nem alkalmasak felvételkészítés
időpontjában a járművel kapcsolatba hozható természetes személyek személyes adatainak megismerésére.
Az esetleges eltérések kivizsgálása körében a kivizsgáláshoz rendelkezésére bocsátott adatok Adatkezelő számára átadásra nem kerülnek, Adatkezelő kiértékelésben részt vevő munkatársai a kiértékelés
eredményét (az eltérés feltárt okát) jogosultak rögzíteni.
Adatfelvételezés helyszíne:
- M0 70+575 J – VJT Portál
A rögzítendő adatok:
- jármű felségjele,
- jármű rendszáma,
- jármű díjfizetési kategóriája
- jármű tengelyszáma.
Az adatok összevetése az összevetésben érintett valamennyi adat rendelkezésre állását követő 72
órán belül megtörténik.
Egyezőség esetén a képi adatok és a jármű rendszám adata az összevetést követően haladéktalanul
törlésre kerül.
Nem egyezőség (eltérés) esetén a fentiekben kifejtett eltérés kivizsgálása 7 munkanapon belül megtörténik. A felvételezett képi adatok, valamint a jármű rendszám adata ebben az esetben is törlésre
kerül a kivizsgálását követő munkanapon.
Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.)) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá a vonatkozó ágazati és egyéb polgári jogi
jogszabályok rendelkezéseit.
Az adatkezelésben az Adatkezelő erre a feladatra kijelölt munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
munkatársain (munkavállalóin/megbízottjain) kívül más személy nem vesz részt.
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogos érdek, melyet
az Adatkezelő érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.
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Az érintett (vagyis az Adatkezelő által készített felvételen szereplő rendszámú gépjármű üzembentartója) adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
1. Tájékoztatáshoz való jog.
A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének és az Info tv. 16. §-ának megfelelően.
2. Másolat kéréséhez való jog.
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján és az Info tv. 17. §-a alapján másolat kérhető az Adatkezelő
által kezelt személyes adatokról.
3. Helyesbítéshez való jog.
A GDPR 16. cikkének és az Info tv. 18. §-ának megfelelően kérhető a személyes adat pontosítása, helyesbítése.
4. Korlátozáshoz való jog.
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkének megfelelően.
5. Tiltakozáshoz való jog.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen a GDPR 21. cikkének megfelelően. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.
6. A joggyakorlás közös szabályai.
Személyes adat kizárólag a cél megvalósításához szükséges statisztikai adatok előállításáig, de legfeljebb 30 napig kerül eltárolásra, ezért azzal kapcsolatban a fenti jogosultságok csak ezen időtartam
alatt gyakorolhatók. (Egyezőség esetén a képi adatok és a jármű rendszám adata az összevetést
követően haladéktalanul törlésre kerül. Nem egyezőség esetén a fentiekben kifejtett eltérés kivizsgálása 7 munkanapon belül megtörténik. A felvételezett képi adatok, valamint a jármű rendszám adata
ebben az esetben is törlésre kerül a kivizsgálását követő munkanapon.)
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím:1363 Budapest, Pf. 9., e-mail
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárása kezdeményezhető. Bejelentés útján bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett
be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A bejelentésben fel kell tüntetni az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy az érintett jogainak adatkezelőnél történő érvényesítését megkísérelte.
Emellett az érintettnek joga van bírósághoz fordulni. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő és a NÚSZ Zrt közötti együttműködési megállapodás keretén belül
végzett tevékenységhez kapcsolódó, NÚSZ Zrt által megvalósuló adatkezelésről a NÚSZ Zrt. saját honlapján (www.nemzetiutdij.hu) nyújt – adatkezelési tájékoztatás formájában – tájékoztatást.
Kelt: 2020. december 7.
Roatex Ltd. Zrt.
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