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Kezelt adatok köre: GPS koordináták, gépjárművezető neve, törzsszáma, lakcíme, együtt utazók neve.
Adatkezelési folyamat: A napi munkavégzéshez vagy kiküldetéshez biztosított céges gépjárművek
használatával kapcsolatos adatok nyilvántartása, menetlevél előállítása, költségfelosztás elkészítése,
gépjárművek vezetéséhez és tárolásához szükséges engedélyek megadása.
Érintettek: A járművezetők és utasaik.
Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e az adat, rendelkezésre állnak-e olyan alternatív
megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél:
Az adatkezelés célja a céges gépjárműhasználat kapcsán a jogosultak körének, a szállított személyeknek a
nyilvántartása, a gépjárműmozgások vagyon- és személybiztonsági célú, nyomon követése, illetve a
költségfelosztás és -elszámolás készítéséhez szükséges adatok, nyilvántartások vezetése, menetlevelek
előállítása.
Jogalap:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a vállalati vagyonhoz tartozó céges gépjárműpark költséghatékony, a belső
szabályoknak megfelelő és a személy- és vagyonbiztonságot garantáló kihasználását biztosítsa, melyhez
elengedhetetlen a gépjárművezetők és a megtett utak, illetve a szállított személyek beazonosítható módon
való nyilvántartása.
Adatkezelő törvényes, egyértelmű, valós érdeke, a jogos érdek pontos megfogalmazása:
Az adatkezelő tevékenysége végzéséhez céges gépjárműveket használ, melyekkel kapcsolatban a hatékony
gazdálkodás, a jogszabályoknak való megfelelés és a biztonság érdekében szükségképpen a
gépjárművezetők, az együtt utazók, illetve a megtett utak adatait nyilván kell tartania. Az adatkezelő a céges
gépjármű használatra vonatkozó nyilvántartások vezetéséhez, a menetlevelek előállításához és a
vagyonvédelem céljára elektronikus nyilvántartó rendszert alkalmaz, mely a gépjárműben elhelyezett
távfelügyeleti rendszer.
A menetlevélre vonatkozó jogszabályi kötelezettség, valamint a vagyonvédelem érdeke indokolja a korszerű,
GPS koordinátákra épülő elektronikus távfelügyeleti rendszer üzemeltetését.
A gépjárműmozgások és a gépjárművekkel közlekedők elektronikus nyilvántartása azonnali adatok
rendelkezésre állását biztosítja, amelyek felhasználhatók a vállalati vagyon megóvásához, az esetleges
balesetek, káresetek kapcsán az érintetteknek való segítségnyújtáshoz szükséges intézkedések
megtételéhez. A nyilvántartás szükséges továbbá a költségfelosztáshoz és –elszámoláshoz.
Az itt meghatározott adatok kezelése nélkül az adatkezelési célok nem lennének megvalósíthatók, az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul.
Az adatkezelés hatása az érintettre:
Az adatkezelés során az érintett azon adatai kerülnek kezelésre, melyek szükségesek a gépjárműmozgások
nyilvántartásához. A gépjárműmozgások GPS koordinátákon alapuló elektronikus távfelügyeleti rendszerrel
való nyilvántartása pontosabb nyilvántartási forma, mint a papír alapú, az érintett által megadott adatokon
alapuló nyilvántartás, azonban az adatkezelés célját hatékonyabban szolgálja. A vállalat tiltja a céges
gépjármű engedélyezettől eltérő célra vagy útvonalon történő használatát, így az érintett oldalán nem áll
fenn jogos érdek arra nézve, hogy a gépjárműmozgások ne a valóságnak megfelelő, gépi úton kerüljenek
dokumentálásra.
Együtt utazóként a vállalattal foglalkozatási jogviszonyban nem álló személyek is érintettek lehetnek, akik
esetében a személybiztonságuk érdekében történik az utazás tényének nyilvántartása a legszükségesebb
adatra (név) korlátozva az adatok kezelését.
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Különleges, illetve a folyamatokhoz relevánsan nem kapcsolódó adatok kezelése nem történik.
Az adatok megőrzési ideje 5 év.
Mindezek alapján az adatkezelés nincs jelentős hatással az érintettre, az adatkezelés ellenőrző jellegéből
fakadó hatás nem jár az érintettek jogainak és jogos érdekeinek sérelmével.
Az érintett érdekei, melyek az adatkezelő érdekével szemben állhatnak:
Az érintett kifogása
Miért szükséges a céges gépjárművek
GPS alapú gépi nyomon követése?

Miért őrzi meg az adatkezelő az
adatokat 5 évig?

Miért szükséges a lakcím kezelése?

Az adatkezelő válasza
Az elektronikus távfelügyeleti rendszer GPS koordináták alapján
működtethető, a távfelügyelet személy- és vagyonbiztonsági célból
szükséges. A céges gépjármű használata csak engedélyezett
módon és útvonalon történhet, így nincs olyan jogos érdek, amely
szemben állna a gépi nyomkövetéssel.
A vállalati gazdálkodásra vonatkozó szabályok és a bizonyíthatóság
érdekében az 5 év megőrzési idő indokolt. A nyilvántartás a
személyazonosító adatok tekintetében a legszűkebb adatfelvételre
korlátozódik, amely még a beazonosítást éppen lehetővé teszi.
A hazavitelre engedélyezett gépjárművek esetében a lakcím
szükségképpen kezelt adat, ugyanakkor az adatkezelő számára
indokolatlanul nagy terhet jelentene különálló rendszert
üzemeltetni
azoknak
a
gépjárműhasználatoknak
a
nyilvántartására, amelyek esetében nem engedélyezett, hogy a
munkavállaló a céges gépjárművet otthonában is parkolja.

Az adatkezelés során betartandó jogi előírások:






Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás
áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Biztosítékok, garanciák:




Az adatkezelésről az érintett megfelelő tájékoztatást kap. Ezen kívül bármikor kérhet információt az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatjuk.
Az érintett szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről tájékoztatásra
került.

Tiltakozás joga
Az érintett kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt
adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgáljuk. A döntéséről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatjuk. Indokolt tiltakozás esetében megállapításra kerül, hogy az
érintett érdekei elsőbbséget élveznek.
Abban az esetben, amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, a közléstől számított 30 napon belül a
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székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása
Az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről.
Az érintett a jogait – melyeket a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban ismertetünk vele – szabadon
gyakorolhatja.
Az adatkezelő gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. A
sérelem kockázatát a biztonsági garanciák, információbiztonsági intézkedések csökkentik.
Az érdekmérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az érintettek személyes adatainak kezelése az
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos
mértékben történik, az érintett személyes jogaira és szabadságaira nézve nem jár magas kockázattal.
Az adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal működtethető a jelen dokumentumban elemzett feltételek
szerint.
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