Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 5. számú melléklete

Tájékoztató a GPS műholdas helymeghatározással kapcsolatos
adatkezelésről és nyilatkozat
Az Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Adatkezelő adószáma: 11120133-2-08
Tájékoztatom, hogy az Adatkezelő Igazgatóság munkaszervezési (logisztikai) okból, valamint a
dolgozók – különösen a terepi munkát, valamint a természetvédelmi őri feladatokat ellátók –
életének, testi épségének védelme, a dolgozók ellenőrzése, munkájuk irányítása, valamint
vagyonvédelem céljából az Igazgatóság tulajdonában álló ún. „kulcsos” gépjárműveknél GPS
nyomkövető egységet használ.
A Szolgáltató: iData Kft. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/D., Képviselője: Szabó
Lajos ügyvezető, ügyfélszolgálat: 06-21-2000-600, e-mail: info@idata.hu).
A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan
kezeli, azokat – a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve – nem szolgáltatja ki.
A GPS helymeghatározó rendszer üzemeltetése során a Szolgáltató számára gyűjtött adatok a
dolgozóval nem hozhatóak összefüggésbe, azok nem személyes adatok.
Ugyanakkor az Igazgatóságnál a GPS helymeghatározó rendszer által tárolt adat a gépjárművet
vezető dolgozó személyes adatának is minősül, minthogy annak alapján következtetéseket lehet
levonni a dolgozóra (például a menetlevélen szereplő adatokkal történő összekapcsolás útján
mikor, milyen útvonalon haladt, mennyi idő alatt milyen távolságot tett meg).
A rögzített adatok köre:
a) a jármű pillanatnyi helyzetének és sebességének megjelenítése térképen,
b) a jármű mozgásának megjelenítése visszamenőlegesen a térképen, szükség esetén az
útvonal visszajátszható,
c) a jármű mozgásának megjelenítése - indulási-érkezési pozíciók, megtett kilométer,
menetidő, állásidő, átlagsebesség, göngyölített adatok.
A rögzített adatokhoz
a) teljes körűen hozzáférhet az igazgató, a szakmai igazgatóhelyettes és az informatikus,
b) a szervezeti egységek vezetői kizárólag az irányításuk, felügyeletük alá tartozó dolgozók
tekintetében.
Tájékoztatom, hogy az igazgatósági gépjárművek GPS-szel történő nyomon követéséhez az érintett
dolgozó önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása szükséges.
Tájékoztatom, hogy a hivatali gépjárművek magáncélú igénybevételére feljogosított dolgozó
tartózkodási helyének rögzítésére alkalmas technológiával ellátott gépjármű magáncélú használata
során keletkezett ilyen jellegű személyes adatát az Igazgatóság kezeli.
Az adatkezelés célja: munkaszervezés, valamint a dolgozók – különösen a terepi munkát,
valamint a természetvédelmi őri feladatokat ellátók – életének, testi épségének védelme, a
dolgozók ellenőrzése, munkájuk irányítása, valamint vagyonvédelem.
Az adatkezelés jogalapja: a dolgozó tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével, de legfeljebb
egy év elteltével, illetve az érintett dolgozó jogviszonyának megszűnésekor törölni kell. A gépjármű
használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén, annak jogerős lezárásáig, az
adatok tovább kezelhetők.
A dolgozó mint érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. Törvény alapján
a) kérelmezheti az adatkezelő Igazgatóságnál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását,
b) élhet tiltakozási jogával,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá n
bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat az Igazgatóság Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

NYILATKOZAT
Alulírott név: ……………………………………………………………, születési helye és ideje: …………………………………
anyja neve: …………………………………, lakcíme:……………………………………………………………………………………….
kijelentem, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatályos Adatvédelmi és
adatbiztonsági Szabályzatát megismertem, a GPS nyomkövető eszköz használatáról, és a GPS
nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról
a szükséges tájékoztatást megkaptam.
Ennek alapján a GPS nyomkövető eszköz adatai alapján szolgáltatott, velem kapcsolatba hozható
adatok kezeléséhez
hozzájárulok

nem járulok hozzá1

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hivatali gépjármű magáncélú igénybevételét részemre
engedélyezik, úgy a tartózkodási hely rögzítésére alkalmas technológiával ellátott gépjármű
magáncélú használata során keletkezett ilyen jellegű személyes adataimat az Igazgatóság kezeli.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig, illetve a fennálló jogviszonyom fennállásáig érvényes.
Csopak, 20……………év …………………………………..hó ……..-n.

……………………………………………………..
A dolgozó aláírása
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A megfelelő válasz aláhúzandó

