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TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSRŐL
Tisztelt Úthasználó!
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) jogszabályi kijelölés alapján
végzi a díjköteles közútszakaszok tekintetében egyebek mellet a díjellenőrzési tevékenységet, a 3,5
tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművek esetében pedig az útdíjszedői,
illetve útdíjellenőrzés-támogatói feladatokat.
Adatkezelő a megtett úttal arányos útdíjrendszer hatálya alá tartozó, 3,5 tonna feletti gépjárművek
vonatkozásában végzett feladatokkal összefüggésben, de saját elhatározás alapján, az Adatkezelő belső hatékonyságának növelése céljából a jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenységet kívánja végezni hozzávetőleg 2 hetes időtartamban a tájékoztató mellékletében szereplő
helyszíneken és időpontokban. Az adatkezelés célja statisztikai adatok előállítása és ebből következtetések levonása hatékonyságnövelés céljából. Azonban mivel az adatkezelés során Adatkezelő
tevékenysége rendszám és az ahhoz kapcsolódó adatok (felségjel, díjkategória, tengelyszám) felhasználásával történik, melyek bizonyos feltételek fennállása esetén megszemélyesítésre kerülhetnek
és így személyes adatnak minősül(het)nek, Adatkezelő szükségesnek tartja tájékoztató közzétételét az
érintett úthasználók számára.
Adatkezelő által végzett vizsgálat:
Az Adatkezelő Projektigazgatósága videokamerás felvételeken alapuló statisztikai adatokat kíván előállítani annak megállapítására, hogy a díjellenőrzéshez szükséges adatokat gyűjtő, Adatkezelő által
használt „mobil” (más-más helyen adatgyűjtést végző) gépjárművek észlelhetősége hogyan befolyásolja a közlekedők díjfizetési hajlandóságát. Ehhez Adatkezelő a közúti űrszelvényen kívül, állványon
elhelyezett kamerával készít felvételeket 16 db helyszínen, alkalmanként 2-2 óra időtartamban. A kiválasztott helyszínek csak a megtett úttal arányos útdíjrendszer alá tartozó járművek számára díjkötelesek. A kamera az összes elhaladó jármű képét rögzíti, de a felvételek alapján elkülönítésre kerülnek a
megtett úttal arányos útdíjrendszerbe tartozó járművek adatai. A rögzítendő adatok: jármű felségjele,
rendszáma, vizuálisan megállapítható díjfizetési kategóriája (J2, J3, J4), tengelyszáma. Az adatok
rögzítése a felvétel készítését követő 72 órán belül megtörténik. Ekkor az adatrögzítés alapjául szolgáló felvételek törlésre kerülnek. Az adatokat az Adatkezelő összeveti az útdíjszedői minőségében
rendelkezésére álló értékesítési adatokkal. Az értékesítési adatok a vásárlást követő 15 napon belül
kerülnek be az Adatkezelő értékesítési adatbázisába, így ezen időtartamra figyelemmel a rendszámok
a felvétel készítését követő 18 nap elteltével kerülnek törlésre. Adatkezelő az adatokat összeveti a vizsgálati helyszíneken normál üzemben végzett díjellenőrzés során keletkezett adatokkal is, amelyekből
az említett belső hatékonyság-növelési célból következtetéseket von le.
A felvételeken szereplő rendszám, felségjel és abból megállapítható tengelyszám-, valamint díjkategória adatokkal azok rögzítésétől kezdődően egészen azok törléséig kizárólag az Adatkezelő Projektigazgatóságának dolgozói végeznek tevékenységet, akiknek nincs jogosultságuk a járműnyilvántartásból történő adatkérésre, így az adatok természetes személyhez való hozzákapcsolására nincs
lehetőség.
Az adatok jelszóval védett fájlként kerülnek tárolásra, így az Adatkezelő egyéb alkalmazottai által
nem hozzáférhetők.
A statisztikai adatképzés során az Adatkezelő munkatársa az értékesítési adatok közül kizárólag számadatokat kap meg, számára az értékesítési adatbázis nem elérhető.
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A statisztikai adatok alapjául szolgáló adatokat az Adatkezelő jogkövetkezmény alkalmazása (bírságolás) céljából nem használja fel, a vizsgálati eredmények semmilyen joghatással nem járnak az
úthasználókra nézve!
Tapasztalat alapján a megtett úttal arányos útdíjrendszer sajátossága, hogy az abban érintett rendszámok nagyrészt jogi személy üzembentartóhoz kapcsolódnak, így nem lehetnek személyes adatok.
A felvétel készítése során előfordulhat, hogy a felvételen egy kerékpárral vagy esetleg gyalog közlekedő személy képmása is rögzítésre kerül. Az ilyen felvételek soron kívül kerülnek törlésre a felvételek
feldolgozása során.
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
szabályozók rendelkezéseit.
Az adatkezelésben az Adatkezelőn kívül más személy nem vesz részt.
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő ellenőrzési tevékenysége hatékonyságának, illetve a díjfizetésre köteles úthasználók díjfizetési hajlandóságának növeléséhez fűződő jogos érdeke, melyet érdekmérlegelési teszttel támaszt alá.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@nemzetiutdij.hu, tel.: +36 1 4368 000.
További, az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó információkról a www.nemzetiutdij.hu/Adatvédelem
menüpont alatt tájékozódhat.
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. A joggyakorlás közös szabályai.
Személyes adat kizárólag a cél megvalósításához szükséges statisztikai adat előállításáig, de
legfeljebb 18 napig kerül eltárolásra, ezért azzal kapcsolatban a fenti jogosultságok csak ezen
időtartam alatt gyakorolhatók. A kamerafelvételek kizárólag a megtett úttal arányos útdíjrendszerbe tartozó járműrendszámok leválogatásáig (legfeljebb 72 óra) tekinthetők meg, illetve ezen időtartam alatt kérhető belőlük másolat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Projektigazgatóságától (email: ugyfel@nemzetiutdij.hu).
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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.

Kelt: 2020. november 13.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
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