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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Mecsek Autópálya-üzemeltető Zrt. által megvalósított, személyes adatokat érintő
adatkezelésről
A Mecsek Autópálya-üzemeltető Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.,
cégjegyzékszám: Cg. 01 10 046329, adószám: 14074440243) (továbbiakban Adatkezelő) a jelen
adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt az Adatkezelő által
megvalósított, személyes adatokat érintő, adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb
információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az
adatkezelés időtartamáról, valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati
lehetőségeiről.
Az Adatkezelő a tájékoztatást közérthető és könnyen áttekinthető formában igyekszik nyújtani,
valamint a Felügyeleti ajánlással összhangban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű
megismétlésétől.
A Tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:







az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 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
(továbbiakban GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tv. (továbbiakban Infotv.)
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.)
2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól

1. A személyes adatok adatkezelője
A személyes adatok kezelője a Mecsek Autópálya-üzemeltető Zrt.
Levelezési cím: 7140 Bátaszék, Pf.: 2.
Telefonszám: +36 74 591 435
Fax: +36 74 591 436
E-mail: info@mau.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046329
Adószám: 14074440-2-43
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2. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
2.1.

Közúti forgalomfigyelő kamera rendszer üzemeltetése

Adatkezelés célja:

Forgalombiztonság fenttartása, útállapot és időjárási viszonyok nyomon
követése, balesetek észlelése valamint a tűzoltóság, katasztrófavédelem és
rendőrség értesítéséhez szükséges információk gyűjtése.
Torlódások kezelése, a járművek haladásának nyomon követése.
Csomóponti forgalomlefolyás, forgalmi áramlatokat valamint a forgalmi
torlódások elemzése és forgalomszabályozási beavatkozások hatásának
vizsgálata.

Pihenők telítettségének elemzése, utazók biztonsági feltételeinek
ellenőrzése.
Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, mely szerint az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Érintettek köre:
Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő autópálya szakaszokat, alagutakat és
pihenőket igénybe vevő természetes személyek.
Kezelt adatok köre:
A kamerák alaphelyzetben történő felvételei nem alkalmasak az érintettek
azonosítására. Bár a felvételek alapján megállapítható a gépjármű színe és
márkája (esetleg típusa is), azonban a képeken nem szerepel olyan
személyes adat (így például rendszám, arckép), amelyen keresztül az érintett
közvetett vagy közvetlen azonosíthatósága fennállna.
Viszont a kamerák alkalmasak ráközelíteni a látótér egy meghatározott
pontjára és az így készített felvételeken a rendszámok, képmások kivehetők
lehetnek.

Megfigyelés
helyszínei:

Adatkezelés
időtartama:

A forgalomfigyelő kamerák alaphelyzeti minta képernyőkivágásait jelen
Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
A nyílt autópályán az alábbi pontokon kerültek forgatható és ráközelítésre
alkalmas kamerák elhelyezésre:
 CAM01: M6bal 153+552
 CAM02: M6bal 164+217
 CAM03: M6bal 171+382
 CAM04: M6bal 176+142
 CAM05: M6jobb 189+932
 CAM06: M60bal 3+350
 CAM07: M60bal 12+600
 CAM08: M60bal 15+200
Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő autópálya alagutakban összesen 22 db
forgatható és ráközelítésre alkalmas kamera került elhelyezésre.
A kamera felvételek teljes minőségben 7napig, míg csökkentett minőségben
30 napig kerülnek megőrzésre.
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2.2.

Vagyonvédelmi kamera rendszer üzemeltetése az autópálya pihenőkben és
alagútportálok területén

Adatkezelés célja:

Az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, közveszély
okozás megelőzése, valamint a jogsértések bizonyítása és az Adatkezelő
feladatainak ellátásához szükséges, az Adatkezelő üzemeltetésében lévő
terület védelme.
Adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely
hozzájárulást az Szvmt. 30.§ (2) bekezdése alapján megadottnak kell
tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel.
Érintettek köre:
Az autópálya pihenők és alagútportálok területére behajtó és belépő
természetes személyek.
Kezelt adatok köre:
A személyek képmása, valamint a területen történő mozgása.
Az
adatszolgáltatás A területre történő belépés önkéntes, de a hozzájárulás hiányában a belépés
elmaradásának
nem történhet meg.
következménye:
Megfigyelés
 Sárközi (M6 autópálya 153 km) jobb és bal pihenő
helyszínei:
 Szebény (M6 autópálya 176 km) jobb és bal pihenő
 Szajk (M60 autópálya 3 km) jobb és bal pihenő
 „A” alagút északi Portál
 „A” alagút déli Portál
 „C” alagút északi Portál
 „D” alagút déli Portál
Adatkezelés
Szvmt-ben rögzítetteknek megfelelően, felhasználás hiányában a rögzítéstől
időtartama:
számítva legfeljebb 30 (harminc) nap.

2.3.

Vagyonvédelmi kamera rendszer üzemeltetése a mérnökség területén

Adatkezelés célja:

Az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, valamint a
jogsértések bizonyítása és az Adatkezelő feladatainak ellátásához
szükséges, az Adatkezelő használatában álló magánterületének a védelme.
Adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely
hozzájárulást az Szvmt. 30.§ (2) bekezdése alapján megadottnak kell
tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel.
Érintettek köre:
Az Adatkezelő bátaszéki (M6 autópálya 163 km), valamint pécsudvardi (M60
autópálya 26 km) autópálya mérnökségére belépő természetes személyek.
Kezelt adatok köre:
A területre belépő személyek képmása, valamint a területen történő
mozgása.
Az
adatszolgáltatás A területre történő belépés önkéntes, de a hozzájárulás hiányában a belépés
elmaradásának
nem történhet meg.
következménye:
Megfigyelés
Az autópálya mérnökségek külterületén 16 kamera került elhelyezésre,
helyszínei:
melyek teljesen lefedik a telephelyek területét.
Adatkezelés
Szvmt-ben rögzítetteknek megfelelően, felhasználás hiányában a rögzítéstől
időtartama:
számítva legfeljebb 3 (három) munkanap.
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2.4.

SOS telefonok hangrögzítése

Adatkezelés célja:

A vészhelyzetben történő hatékony reagálás támogatása, valamint a
telefonbeszélgetés során elhangzó információk és események utólagos
rekonstruálhatósága.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyről a
telefonálót a készüléken elhelyezett figyelemfelhívó jelzés értesíti a hívás
kezdeményezése előtt.
Érintettek köre:
Az autópálya szakaszon elhelyezett SOS telefonokat használó bármely
személy.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok köre kiterjed a telefonbeszélgetés során elhangzó minden
információra és személyes adatra.
Az
adatszolgáltatás A telefonhívás kezdeményezése önkéntes, de a hangrögzítés nélkül annak
elmaradásának
lefolytatása nem lehetséges.
következménye:
Adatkezelés
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, vagy annak hiányában
időtartama:
a hívás időpontjától számított 31 napig.
2.5.

Vezetékes telefonvonalon keresztül folytatott hívások hangrögzítése

Adatkezelés célja:

A vészhelyzetben történő hatékony reagálás támogatása, valamint a
telefonbeszélgetés során elhangzó információk és események utólagos
rekonstruálhatósága.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyről a
telefonáló a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kap.
Érintettek köre:
Az Adatkezelő diszpécseri irányító központját hívó vagy arról hívást fogadó
bármely természetes személy.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok köre kiterjed a telefonbeszélgetés során elhangzó minden
információra és személyes adatra.
Az
adatszolgáltatás A telefonhívás kezdeményezése és fogadása önkéntes, de a hangrögzítés
elmaradásának
nélkül annak lefolytatása nem lehetséges.
következménye:
Adatkezelés
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, vagy annak hiányában
időtartama:
a hívás időpontjától számított 1 évig.
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2.6.

Pályaszakaszon történt események rendezése

Adatkezelés célja:

A pályaszakaszon történt bármely, a normális üzemtől eltérő esemény,
káresemény elhárítása, körülményeinek rögzítése, nyilvántartása, a
káreseményekhez kapcsolódó biztosítási igények érvényesítése, valamint az
Adatkezelő
közútkezelői
üzemeltetői
szerződésében
rögzített
kötelezettségeinek teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, mely szerint az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Érintettek köre:
A pályaszakaszon történt bármely, a normális üzemtől eltérő eseményben,
káreseményben érintett természetes személyek.
Kezelt adatok köre:
Baleseti jelentőn szereplő személyes adatok: baleset dátuma, ideje, helye,
bejelentő neve, bejelentő nemzetisége, bejelentő címe, sérültek száma,
baleset leírása,
Műszaki mentés nyilvántartó lapon szereplő személyes adatok: dátum, idő,
helyszín, bejelentő neve, bejelentő nemzetisége, bejelentő címe, mentés
kérő jármű rendszáma, típusa
Műszaki hibás gépjármű biztosítása lapon szereplő személyes adatok:
gépjármű rendszáma, gépjármű tulajdonos neve, lakcíme, telefonszáma
Kárbejelentő lapon szereplő személyes adatok: kárt okozó gépjármű
rendszáma, gyártmánya, üzembentartó neve, címe, kötelező biztosítás
kötvényszáma, kár pontos leírása, adatai
Baleseti bejelentőn szereplő személyes adatok: baleset időpontja, helyszíne,
tanúk neve, címe, telefonszáma, szerződő neve, címe, telefonszáma, jármű
gyártmánya, típusa, rendszáma, felelősségbiztosítási kötvényszám,
zöldkártya száma, járművezető neve, lakcíme, jogosítvány száma,
kategóriája, érvényessége, sérülések leírása, baleset körülményei
Helyszínen készült fényképfelvételek.
Az Adatkezelő Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.-vel kötött üzemeltető
szerződésének megszűnéséig.

Adatkezelés
időtartama:
2.7.

Panaszbejelentés

Adatkezelés célja:

Panaszbejelentések kivizsgálása, intézése és pontos dokumentálása, a
beküldővel való kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Érintettek köre:
Bármely panaszt bejelentő természetes személy.
Kezelt adatok köre:
Panaszbejelentés esetén: Bejelentő neve, címe, foglalkozása, panaszban
foglalt bármely személyes adat, a bejelentőre, vagy más érintettre
vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.
Az
adatszolgáltatás Az adatok megadása önkéntes, de a személyes adatok megadása nélkül a
elmaradásának
bejelentés kivizsgálása, kezelése nem végezhető el.
következménye:
Adatkezelés
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, vagy annak
időtartama:
hiányában a bejelentéstől vagy esetleges vitarendezési eljárás
befejezésétől számított öt évig. A hozzájárulást a info@mau.hu e-mail
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címre küldött üzenettel, vagy a 7140 Bátaszék, Pf.: 2. címre küldött levélben
bármikor vissza lehet vonni.

2.8.

Szerződéses partnerek nyilvántartása

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő szerződéses partnereivel történő kapcsolattartás, a felek
között szerződés megkötése és az abból fakadó jogosultságok
érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: A Felek között létrejött szerződés teljesítése a szerződés teljesítése a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint az Adatkezelő jogos
érdekes a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
Érintettek köre:
Az Adatkezelő szerződéses beszállítói által megadott kapcsolattartók.
Kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelés
A szerződés időtartama alatt, valamint a szerződés megszűnését követő 5
időtartama:
évig.
2.9.

Munkaerő állomány bővítése

Adatkezelés célja:

Az álláspályázatokkal összefüggésben beérkezett személyes adatok
nyilvántartása és kezelése az Adatkezelő munkaerő állományának bővítése
érdekében, valamint az álláspályázatra jelentkezőkkel való kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet jelen
Tájékoztató publikálásával megismertnek és megadottnak tekintünk. A
hozzájárulást a info@mau.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza
lehet vonni.
Érintettek köre:
Az álláspályázatokra jelentkező természetes személyek.
Kezelt adatok köre:
A kezelt adatok köre kiterjed az álláspályázatra jelentkezés keretében
megküldött önéletrajzokban, motivációs levelekben, iskolai végzettséget
igazoló
dokumentumokban,
valamint
minden
egyéb
csatolt
dokumentumokban fellelhető minden személyes adatra.
Az
adatszolgáltatás Az álláspályázatra történő jelentkezés és az adatok megadása önkéntes.
elmaradásának
következménye:
Adatkezelés
A meghirdetett állás sikeres betöltését követő 1 éven belül a sikertelen
időtartama:
pályázatok és kapcsolódó személyes adatok törlésre kerülnek.
3. Hozzáférés a személyes adatokhoz
A személyes adatokat az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célhoz kapcsolódó
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási
szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik
meg. A forgalomfigyelő kamerák felvételeihez hozzáféréssel rendelkezhetnek továbbá a Mecsek
Autópálya Koncessziós Zrt. kijelölt munkavállalói.
A hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges legszűkebb mértékben
engedélyezzük. Az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, kizárólag az adatfeldolgozói
tevékenység végzéséhez szükséges célokra használhatóak az Adatkezelőtől kapott adatok. Az
adatfeldolgozók az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat kötelesek betartani. Az
adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott
utasítások szerint jogosult eljárni.
Az Adatkezelő által a személyes adatok kezelése során, a jogszabályi garanciák figyelembe
vételével, igénybe vett adatfeldolgozókat listáját az alábbi táblázat foglalja össze:
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Adatfeldolgozó megnevezése
Intertoll-Europe Zrt.

Adatfeldolgozás céljai
Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
informatikai infrastruktúra biztosítása
MAI Technologies Kft
Kár- és biztosítási ügyintézés
MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.
Közútkezelői
üzemeltetési
szerződésben
rögzítettek ellenőrzése
Mobile Management Solution Informatikai Az útellenőri és diszpécseri mobiltelefonok
Szolgáltató Kft.
hangrögzítése
4. Adattovábbítás
A kamera rendszerek által rögzített felvételeket az Adatkezelő kizárólag hivatalos megkeresés
esetén továbbítja az illetékes rendőri szerv, valamint bírósági határozat alapján az eljáró bíróság
részére.
Az Adatkezelő a pályaszakaszon történt bármely, a normális üzemtől eltérő esemény,
káresemény elhárítása, körülményeinek rögzítése, nyilvántartása céljából rögzített – jelen
Tájékoztatóban meghatározott - személyes adatokat az Adatkezelő közútkezelői üzemeltetési
szerződésében rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében továbbíthatja a Mecsek
Autópálya Koncessziós Zrt. részére. Az üzemeltetési szerződés valamint a Koncessziós Társaság
és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, mint a Magyar Állam nevében eljáró fél között 2007.
november 21-én létrejött koncessziós szerződés értelmében a koncessziós szerződés alapján a
Magyar Állam által kijelölt mindenkori képviselői jogosultak az Adatkezelőnél ellenőrzések
lefolytatására, mely a személyes adatok megismerésével és átadásával is járhat.
Személyes adatok a fentieken túl nem kerülnek továbbításra további adatkezelők részére. Jelen
Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk
harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.
5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre
juttatásához, így különösen a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése
érdekében szükségesek. Ennek részeként az Adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Az Adatkezelő gondoskodik tovább a személyes adatokat tároló informatikai
rendszerek zárt és teljes körű védelméről az ágazati jogszabályokban, valamint a felügyeleti
szervek ajánlásaiban foglaltak teljes körű figyelembe vételével és betartásával.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,
törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve a megbízásából eljáró
adatfeldolgozók részére is előírja.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések
mellett sem zárható ki, hogy az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. Az
Adatkezelő az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében
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köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket hivatalos weboldalán történő értesítéssel
és/vagy levélben tájékoztatja.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük
A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése
ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.
Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál elsődlegesen írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, vagy elektronikus levelezési címen)
jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:
Levelezési cím: 7140 Bátaszék, Pf.: 2.
Telefonszám: +36 74 591 435
E-mail: info@mau.hu
Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban
értesíjük!
A tájékoztató a továbbiakban ezen jogaival kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze. A
tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és
szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című
fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.
6.1.

Hozzáféréshez való jog

Az Ön kérésére, írásban – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –, közérthető módon
tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint az
adatkezeléssel kapcsolatos információkról, így különösen, az adatkezelés céljáról, a kezelt
személyes adatokról, a címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk, a személyes adatok
tárolásának tervezett időtartamáról, valamint az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos
tudnivalókról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére
bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel.
6.2.

Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy
helyesbítse, kiegészítse.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő
adat nem áll rendelkezésre, az Adatkezelő az Ön kiegészítő nyilatkozata alapján elvégzi a
helyesbítést és kiegészítést.
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6.3.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - a jelent tájékoztatóban meghatározott törlési
követelményekre figyelemmel - törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja
megszűnt, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés
jogellenes.
A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését
előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és
a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
6.4.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak
ténybeli és jogi indokairól.
6.5.

Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia! Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen
üzletszerzés célokra történő - beleértve a profilalkotást is - felhasználása ellen tiltakozni.
A személyes adatok a tiltakozást követően a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.6.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható –
formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az
adatkezelés automatizált módon történik. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog
nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag
kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.
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6.7.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
6.8.

Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a
személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.
A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu
6.9.

A bírósági jogorvoslathoz való jog

A fentiek mellett Ön bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja.
7. A Tájékoztató elérhetősége és módosítása
Az Adatkezelő a http://www.mecsekautopalya.hu weboldalon a mindenkor hatályos Tájékoztatót
közzéteszi. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, amelyről
a fenti weboldal keresztül kellő időben értesíti az érintetteket.
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1. számú melléklet
Minta képernyőkép

Kamera
Nyílt
autópálya
szakaszról
készült minta
felvétel

Autópálya
pihenőről
készült minta
felvétel

M ecse k Au tóp ál ya - Ü z em elt ető Z rt .
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52
Telephelyek
Bátaszéki Üzemeltetési központ M6 Ap.163-as csomópont;

Levelezési cím: 7140 Bátaszék, Pf. 2
Tel.: (36) 74 591 435 Fax: (36) 74 591 436
Pécsudvardi Üzemmérnökség M60 Ap. 26-os csomópont

oldal 12 / 12

Alagútban
készült minta
felvétel
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