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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Adatkezelő:
ROATEX Ltd. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének dátuma: 2020. november 1.
Az adatkezelés leírása:
Adatfelvételező eszközök képességeinek gyakorlatban – valós környezetben –
történő működésének ellenőrzése, hatékonyságuk összevetése, a legoptimálisabb eszköz kiválasztása érdekében az Adatkezelő által vizsgált adatfelvételező
eszköz előtt elhaladó járművek adatainak rögzítésével, és a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)
által felvételezett és rendelkezésre bocsátott adatok összevetésével statisztikai
adatok előállítása annak megállapítására, hogy a díjellenőrzéshez szükséges
adatokat gyűjtő adatfelvételező eszköz milyen képességekkel rendelkezik.
Az érintett személyes adat: jármű rendszáma
Az adatkezelés tervezett eljárásrendje:
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 adatfelvételező eszközök által felvételezett adatok az Adatkezelő által biztosított eszközön kerülnek tárolásra, azok harmadik fél számára nem kerülnek
Az érdekmérlegeátadásra.
lési teszttel érintett
Adatkezelő által felvételezett adatok kizárólag a NÚSZ Zrt által felvételezett és
adatkezelés beazo- az Adatkezelő részére átadott ellenőrzési adatokkal való összevetés céljából
nosítása
kerülnek kezelésére, az összevetést követően azok törlésre kerülnek.
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 megismeri az
eltéréssel érintett események képi felvételeit.
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.
Adatkezelő az összevetések eredménye alapján statisztikai adatokat képez, melyek a vizsgált eszközök képességeinek bemutatására, elemzésére alkalmasak.
Személyes adat kizárólag a cél megvalósításához szükséges statisztikai adatok
előállításáig, de legfeljebb 30 napig kerül eltárolásra.
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Jogalap azonosítása és a jogos érdek
jogszerűségének
megállapítása

Az adatkezelés
szükségszerűségének vizsgálata az
adatkezelési érdekérvényesítésének
tekintetében

Adatkezelő az indonéz Multi-Lane Free Flow (MLFF) alapú készpénzmentes
autópálya díjfizetési rendszer projekt létrehozása érdekében előkészítési és
megvalósítási feladatokat végez a NÚSZ Zrt-vel együttműködésben. Az együttműködés stratégiai célja a magyar elektronikus útdíjszedési technológia nemzetközi hasznosítása, a magyar tudásexport nemzetközi jelenlétének bővítése.
A projekt előkészítése keretében szükséges különböző adatfelvételezési eszközök képességeinek gyakorlatban – valós környezetben – történő működésének ellenőrzése, hatékonyságuk összevetése, a legoptimálisabb eszköz kiválasztása. A vizsgálat eredménye bemutatja, hogy a vizsgált eszköz, valamint
a magyar útdíjrendszerben -mint referenciarendszerben – alkalmazott rögzítő
eszközök egyenértékűnek tekinthetőek-e.
Adatkezelőnek a fentiek okán jogos érdeke, hogy a vizsgálatokat elvégezze,
és a vizsgálati eredmények alapján megalapozott döntést hozzon az adatfelvételező eszközök vonatkozásában.
Adatkezelőnek tehát törvényes, egyértelmű, valós és jogos érdeke fűződik a
vonatkozó adatok kezeléséhez.
Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas:
A vizsgálat elvégzéséhez szükséges a statisztikai adatok képzésének alapjául
szolgáló adatok felvételezése az adott, vizsgálat alá vont eszközzel, valós környezetben, az útdíjrendszerben alkalmazott felvételező eszközök működésével
egyidejűleg. A célzott összevetés nem valósítható meg a vizsgálat – és ekképpen az adatkezelés - nélkül.
Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
A vizsgálat tárgyából és jellegéből adódóan nem áll rendelkezésre olyan
technika vagy megoldás, amellyel adatfelvételezés nélkül vizsgálni lehetne,
hogy adott felvételező eszköz a gyakorlatban – valós környezetben – megfelelően működik-e, illetőleg egyenértékűnek tekinthető-e az útdíjrendszerben
jelenleg alkalmazott eszközökkel, így e célok elérése más, - az érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó - módszerrel
nem biztosítható.
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Az érintett érdekei, jogai vizsgálata:
Az Alaptörvény VI. cikkének rendelkezései értelmében mindenkinek joga van
személyes adatai védelméhez. A GDPR 5. cikke meghatározza az érintett
adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket, melyek között szerepel az
adattakarékosság, miszerint megfelelőnek, relevánsnak kell lennie az adatkezelésnek, és a szükségesre kell korlátozni. Csak olyan személyes adat kezelhető,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. Az érintettnek a fentiek tehát értelmében védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:
▪ az információs önrendelkezési jogát és a GDPR-ban meghatározott
érintetti jogait gyakorolhassa, és
▪ magánszféráját, valamint személyiségi jogait
az adatkezelők tiszteletben és védelemben tartsák.
A jelen érdekmérlegelésben érintett személyiségi jog a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § e) pontja alapján nevesített jog. E jog tekintetében az adatkezelés az érintettek a személyes adatok védelméhez való jogát
korlátozza annyiban, hogy az adatfelvételező eszköz előtt elhaladó észlelt jármű rendszámát rögzíti.
Az adatkezelés
Arányosság:
arányosságának
vizsgálata az Adat- Az adott adatkezelés azért arányos, mert az érintett jogai csak a cél elérésével
arányosan kerülnek korlátozásra, és a fentiekben meghatározott vizsgálati cél
kezelő és az adatezen adatkezelés nélkül egyáltalán nem valósítható meg adathiány miatt.
kezeléssel érintett
Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva –
adatalany alapvető
csupán azon adatok körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél
jogainak és érdeeléréséhez.
keinek figyelembe- Adatkezelő nem rendelkezik jogszabályi felhatalmazással a közúti közlekedévételével
si 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, és azok
megismerésére lehetősége sincsen.
Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve,
az adatkezelést az érintett nem érzékeli. Az érintett számára kedvezőtlen hatás
abban az esetben jelentkezhetne, amennyiben a rendszám adat összekapcsolásra kerülne tulajdonosi/üzembentartói adatokkal, azonban Adatkezelő
erre nem rendelkezik képességgel.
Az adatkezelés elmaradása ellehetetleníti célként meghatározott statisztikai
adatok képzését, a képfelvételező eszközök vizsgálatát és végső soron a projekt biztonságos előkészítését.
A kezelt adatok között nem található olyan adatkör, amely valamilyen speciális védelmet élvez. Az adatkezelés érzékeny vagy különleges adatokat nem
érint. A képfelvételek önmagukban nem alkalmasak felvételkészítés időpontjában a járművel kapcsolatba hozható természetes személyek személyes adatainak megismerésére.
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Annak érdekében, hogy az adatfelvételezésben érintettek minél nagyobb
számban értesülhessenek az adatkezelésről Adatkezelő megállapodott a
Egyensúly elérése
NÚSZ Zrt-vel abban, hogy a NÚSZ honlapján, az érintettek (úthasználók) által
az adatkezelésben leginkább ismert és használt fórumon teszi megismerhetővé adatkezelésének
az érintett számára releváns szabályait.
az adatkezelés
kiegészítő biztosíté- A célhoz kötöttség és adattakarékosság (adatminimalizálás) fentebb bemutatott elveinek tényleges alkalmazása az éritettek részére további biztosítékot
kainak
jelent.
figyelembevéteAdatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést nem végez.
lével - Biztonsági
intézkedések (bizto- Az adatkezelésben az Adatkezelő erre a feladatra kijelölt munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársain (munkavállalóin/megbízottjain) kívül
sítékok) vizsgálata
más személy nem vesz részt.
Adatkezelő a személyes adatokat védett fájlként tárolja.
Az érintett tiltakozási
Az érintetti jogok biztosítása részletesen kifejtésre kerül a kapcsolódó adatkejogának érvényesízelési tájékoztatóban, amelyet az Adatkezelő a saját és a NÚSZ Zrt honlapján
tése esetére rögzí(www.nemzetiutdij.hu/Adatvédelem) tesz elérhetővé.
tett intézkedések
Jogos érdek fennállása
Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy a bemutatottak szerinti vizsgálatot elvégezze, és a vizsgálati eredmények alapján megalapozott döntést hozzon az
adatfelvételező eszközök vonatkozásában.
Adatkezelés szükségessége
A cél elérése érdekében a meghatározott adat (jármű rendszám) kezelése
nélkülözhetetlen.
Arányosság
Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges
és arányos módon korlátozható. Az adatkezelés által az érintettek személyes
adatok védelméhez fűződő jogainak sérelme vagy egyáltalán nem mutatható ki, vagy elenyésző mértékű.
Az értékelés alapján Az érdekmérlegelés eredménye
Adatkezelő érdeke az érintett (Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt) szemeghozott döntés
mélyes adatnak minősíthető rendszám adatának a kezelése a a felvételező
(érdekmérlegelési
eszközre vonatkozó vizsgálat elvégzése érdekében. Tekintve, hogy a kezelt
teszt eredménye)
személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül
szükséges körben férhetnek hozzá, az Adatkezelő gondoskodik a személyes
adatok biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az
érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása.
A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent
szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira
vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok rögzítése előtt
megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett
az adatkezelés ellen tiltakozhat.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és
arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az
Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
Kelt: Budapesten, 2020. december 7. napján
ROATEX Ltd. Zrt.
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