2020. július 23.

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL KÜLFÖLDI HONOSSÁGÚ JÁRMŰVEK
ÜZEMBENTARTÓINAK (TULAJDONOSAINAK)

Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztassa mindazon természetes személyeket („Természetes Személy”) akik, mint adott,
külföldi honosságú gépjármű bejegyzett üzembentartói, illetve tulajdonosai a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által
megbízott gazdálkodó szervezettől („NÚSZ Zrt.”) írásbeli pótdíjfizetési felszólítást kapnak postai úton az e-matrica ellenében
használható díjköteles útszakasz jogosulatlan (e-matrica nélküli) használata miatt. A NÚSZ Zrt. mint adatkezelő a
természetes személy személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján („Adatkezelés”) kezeli az
érvényesítendő pótdíjkövetelés behajtása érdekében.
I.

Jogi háttér:

A NÚSZ Zrt. – mint kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság – jogszabályi kijelöléssel és felhatalmazással
rendelkezik az időarányos úthasználati rendszer („HD vagy e-matricás rendszer”) díjszedési, díjellenőrzési és pótdíjazási
feladatainak Magyar Állam javára történő ellátására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény („Kkt.”), illetve az
autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet („Díjrendelet”) alapján.
A díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a megfelelő jogosultságot, és annak megvásárlását a forgalmi rendszám, felségjel
és a díjkategória alapján ellenőrzi. Ezen adatok ellenőrzése az Adatkezelő díjellenőrző rendszere általi felismeréssel történik.
Az ekként felismert díjkategória adat a gépjármű-nyilvántartásban szereplő adatok megismerését követően módosításra
kerülhet a közhiteles nyilvántartás szerinti adatoknak megfelelően. Ezen túlmenően, amennyiben egy felismert rendszám
vonatkozásában a közhiteles nyilvántartás adatai alapján téves felismerés kerül megállapításra, úgy a tévesen felismert
rendszám és az ahhoz kapcsolódóan megismert, gépjármű-nyilvántartásban szereplő adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő
(illetve annak közreműködője) ilyen esetekben az érvényes jogosultsággal közlekedő gépjármű vonatkozásában is jogosult az
Adatkezelésre az ellenőrzés során felismert adatok nyilvántartással való egyezőségének kétséget kizáró megállapításáig.
Az ellenőrzés történhet a NÚSZ Zrt. mobil ellenőrzést végző munkatársai általi megállítással, vagy a fizetős útszakaszok
mentén elhelyezett fix vagy mobil kamerák által (kamerás ellenőrzés) rögzített fényképfelvételen szereplő rendszám és az
úthasználati értékesítési adatbázis rendszámadatainak biztonságos, zárt rendszerben történő, automatizált összevetése útján.
Az ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a NÚSZ Zrt. a kötelezett és a jármű adatait
a) a személy és a jármű azonosításra alkalmas okmányai (megállításos ellenőrzés esetén), vagy közhiteles nyilvántartásból
származó adatszolgáltatás (kamerás ellenőrzés esetén), illetve
b) külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében - ha arra másként nincs mód - közreműködő szervezet útján állapítja
meg.
Jelen tájékoztató a fenti, b) pont szerinti esetre vonatkozik, amikor a NÚSZ Zrt. megbízásából a Kkt. 33/B. § (4) és (5)
bekezdésben hivatkozott, megbízott gazdálkodó szervezetek küldenek pótdíjas felszólító levelet. Ilyen esetben a külföldi
rendszámú járművek üzembentartóinak (tulajdonosainak) megállapítása a megbízott gazdálkodó szervezet általi, közhiteles
nyilvántartásból való adatkérés alapján történik, összhangban a Díjrendelet 7/A. § (5) b) pontjában foglaltakkal.
A NÚSZ Zrt. az Adatkezelés során köteles betartani 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.

II.

Adatkezelés célja, köre, jogalapja, időtartama:

Az Adatkezelés célja – a Kkt. 33/B. § (4) bekezdése alapján – a díjfizetés ellenőrzése és a NÚSZ Zrt. hatáskörébe tartozó
pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés behajtására irányuló eljárás megindítása, valamint a
Díjrendelet 7/A. § (12) bekezdése szerinti pótdíjmaximalizálás és egyéb, az Adatkezelő által az ügyfél számára a Díjrendelet
8. §-a alapján elvégezhető szolgáltatások elvégzése.
Személyes adat megnevezése

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

rendszám, díjkategória, felségjel – mely
adatot a pótdíjellenőrzést végző NÚSZ
Zrt. szolgáltat a megbízott gazdálkodó
szervezet részére

NÚSZ Zrt. díjellenőrzési és pótdíjazási
tevékenységére – mint közfeladatra –
vonatkozó, jogszabályban előírt jogi
kötelezettség teljesítése

a
követelés
elévülésének
időpontjáig (2 év) vagy az
üzembentartó ismertté válása
időpontjától számított 60
napos jogvesztő határidő, vagy
a pótdíjas ügy lezárását követő
180 nap elteltéig

Természetes Személy neve, lakcíme –
mely adatokat a behajtásba bevont, NÚSZ
Zrt.
által
megbízott
gazdálkodó
szervezetek szolgáltatnak a NÚSZ Zrt.
részére

Lakcím adat alatt a Természetes Személy állandó lakcíme és tartózkodási helye is értendő.
A pótdíjas ügy lezárása alatt értendő a pótdíjkövetelés maradéktalan megfizetése (jóváírása a NÚSZ Zrt. bankszámláján) vagy a
pótdíjas ügy más okból (pl. mentesség igazolása) történő befejezése.
III.

Az Adatkezelésbe az Adatkezelő részéről bevont személyek, szervezetek, adatvédelmi tisztviselő:

Adatkezelésre a NÚSZ Zrt. a pótdíjazási terület munkatársai és vezetői jogosultak.
A külföldi pótdíjazásba bevont közreműködő szervezetek (megbízott gazdálkodó szervezetek, akik a NÚSZ Zrt.-vel
szerződésben állnak):
Euro Parking Collection plc
adatkezelési tevékenysége: a magyarországi díjköteles útszakaszt díjfizetés nélkül használó külföldi honosságú
gépjármű üzembentartójának (tulajdonosának) név- és lakcímadata kiderítése, pótdíjas felszólító levél kiküldése
adatkezelés időtartama: a fenti II. részben írtak szerint, illetve – ha az korábban bekövetkezik - a megbízás
megszűnéséig
székhelye: Unit 6, Shepperton House, 83-93 Shepperton Road, London N1 3DF, Egyesült Királyság
PETKOV & Co. s.r.o.
adatkezelési tevékenysége: a magyarországi díjköteles útszakaszt díjfizetés nélkül használó külföldi honosságú
gépjármű üzembentartójának (tulajdonosának) név- és lakcímadata kiderítése, pótdíjas felszólító levél kiküldése
adatkezelés időtartama: a fenti II. részben írtak szerint, illetve – ha az korábban bekövetkezik - a megbízás
megszűnéséig
székhelye: Na vírskú 12, 811 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság
Ungarische Autobahn Inkasso GmbH
adatkezelési tevékenysége: a magyarországi díjköteles útszakaszt díjfizetés nélkül használó külföldi honosságú
gépjármű üzembentartójának (tulajdonosának) név- és lakcímadata kiderítése, pótdíjas felszólító levél kiküldése
adatkezelés időtartama: a fenti II. részben írtak szerint, illetve – ha az korábban bekövetkezik - a megbízás
megszűnéséig
székhelye: 84307 Eggenfelden, Schellenbruckplatz 49, Németország
Solventis Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
adatkezelési tevékenysége: a magyarországi díjköteles útszakaszt díjfizetés nélkül használó külföldi honosságú
gépjármű üzembentartójának (tulajdonosának) név- és lakcímadata kiderítése, pótdíjas felszólító levél kiküldése
adatkezelés időtartama: a fenti II. részben írtak szerint, illetve – ha az korábban bekövetkezik - a megbízás
megszűnéséig
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Millenium utca 11., Magyarország

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 vagy
írásban (e-mail útján) tájékozódhat.
Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

IV.

Önt az alábbi jogok és jogérvényesítési lehetőségek illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:
1.

Tájékoztatáshoz való jog.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének és az Info tv. 16. §-ának megfelelően.

Másolat kéréséhez való jog.
A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése és az Info tv. 17. §-a alapján Ön
másolatot kérhet a NÚSZ Zrt. által kezelt személyes adatokról.
3.
Helyesbítéshez való jog.
A GDPR 16. cikkének és az Info tv. 18. §-ának megfelelően, kérelmére az
Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.
4.
Korlátozáshoz való jog.
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkének és az Info tv.
19. §-ának megfelelően.
5.
A joggyakorlás közös szabályai.
A NÚSZ Zrt. a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti.
2.

V.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ön megítélése szerint a NÚSZ Zrt. adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti.
A bejelentésben fel kell tüntetni az annak alátámasztására szolgáló adatokat, hogy jogainak az adatkezelőnél történő
érvényesítését megkísérelte.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
Emellett Önnek joga van a NÚSZ Zrt. adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert - választása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság fent hivatkozott postai,
illetve elektronikus levélcímén pótdíjas ügyének elintézésére nincs mód.

Kelt: 2020. július 21.
NÚSZ Zrt.

