ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
SECTRAN Kft. [Sectran Korlátolt Felelősségű Társaság] (cégjegyzékszám: 16-09-016061; adószám: 14313965-2-16;
központi iroda: H-1033, Budapest, Szentendrei út 89-93.; telefon: +36 1 784 6830, képviselő: Garai Tímea ügyvezető),
továbbiakban „SECTRAN”)].

2.

Az adatkezelés tárgya
Driver Intelligence Database (Gépjárművezetők Intelligens Adatbázisa, DiDb)

3.

Az érintettek köre
Az adatkezeléssel érintettek a DiDb tagságért folyamodó vagy tagsággal rendelkező gépjárművezetők.

4.

Az adatkezelés célja
A DiDb rendszer üzemeltetése, az érintett gépjárművezető DiDb rendszerben való megjelenése és szerepeltetése.

5.

Az adatkezelés jogalapja és az előzetes tájékoztatás
SECTRAN az adatkezelés megkezdése előtt jelen Adatkezelési Tájékoztatóval és az annak elválaszthatatlan részét képező,
a szolgáltatás tárgyára vonatkozó hatályos „A DiDb rendszer adatkezelési kézikönyve” című kézikönyvvel (a továbbiakban:
Kézikönyv) tájékoztatja az érintetteket. A Kézikönyv elérhető a DiDb regisztrációs irodákban és a www.didb.eu honlapon.
SECTRAN az adatkezelési cél elérésére személyes adatot csak a Kézikönyv 7. pontjában részletezett jogalappal kezel. Az
adatkezelést az érintett a DiDb rendszerbe történő regisztrációjával kezdeményezi. Az adatok közvetlenül az érintettől
származnak – kivéve az érintett által teljesített árufuvarozási feladattal kapcsolatos adatok, valamint a fuvar teljesítésére
vonatkozó rendkívüli események adatai, amelyek az érintettel kapcsolatba hozhatóak, így személyes adattá válnak.
SECTRAN személyes adatot csak az adatfelvételkor megjelölt cél elérése, valamint jog gyakorlása vagy kötelezettség
teljesítése érdekében, minimális mértékben és ideig kezel, magáncélra azt nem használja fel. Az adatokat a SECTRAN
harmadik személynek – a kötelező, jogszabály által előírt, dokumentált és jogsértő cselekmények kivizsgálása érdekében
megtett hatósági adattovábbításokon túl – nem adja át.

6.

A kezelt adatok kategóriái és az adatok nyilvántartásának módja
A kezelt adatok kategóriái: személyazonosításra szolgáló adatok, kapcsolattartásra vonatkozó adatok, pénzügyi teljesítésre
vonatkozó adatok, fuvar felvételére és teljesítésére való szakmai alkalmasságra vonatkozó adatok, a fuvar felvételére és
teljesítésére való hatósági alkalmasságra vonatkozó adatok, erkölcsi bizonyítványra vonatkozó adatok, a kettős
állampolgárság esetén: a honosítási okiratra vonatkozó adatok, az árufuvarozással kapcsolatos adatok, a fuvar teljesítésére
vonatkozó rendkívüli események adatai, valamint a DiDb-tagságra vonatkozó adatok. Az adatok felvétele és nyilvántartása
papír alapon és gépi rögzítéssel történik. Ennek bővebb folyamatleírását a Kézikönyv tartalmazza.

7.

Adatfeldolgozás
Az adatkezelésbe SECTRAN a vonatkozó jogszabályok szerint adatfeldolgozót vonhat be. Az adatfeldolgozó(k) személyéről
SECTRAN a Kézikönyvben tájékoztatja az érintetteket. Az adatfeldolgozó szerződéses jogviszonyától függően lekérdezheti,
rögzítheti vagy módosíthatja a 6. pontban felsorolt adatkategóriák egyes elemeit. Erről bővebb leírást a Kézikönyv tartalmaz.

8.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
Az adatkezelés a jogviszony fennállásáig, illetőleg az érintett törlési kérelmének teljesítéséig áll fenn az adatkezeléssel érintett
és SECTRAN között. SECTRAN az általa kezelt személyes adatot késedelem nélkül törli, ha a személyes adatokra már nincs
szükség abból a célból (DiDb rendszerből történő kilépés), amelyből azt SECTRAN kezeli vagy SECTRAN tudomására jut,
hogy a személyes adat kezelése jogellenes. A rendszerből történő kilépés a DiDb kártya visszaszolgáltatásának
kötelezettségével jár. Az adatkezelő végleges jelleggel törli az érintettet a rendszerből. A törölt gépjárművezető újbóli
felvételére nincs lehetőség.

9.

Adatbiztonsági intézkedések
SECTRAN szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a SECTRAN megbízásából az adatkezelésben
résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti
titokként megőrizni, valamint kötelesek Titoktartási Nyilatkozatot tenni. Emellett SECTRAN a Kézikönyvben részletezettek
alapján gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
alkalmazza azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10. Az érintett jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett - a SECTRAN 1. pontban megjelölt elérhetőségén - kérelmezheti a Kézikönyv 6. pontjában részletezett jogaival
kapcsolatos eljárást és itt ismerheti meg a jogorvoslati – hatósághoz vagy bírósághoz fordulás – lehetőségeit.

Alulírott

Kelt.:

a tájékoztatót elolvastam, tartalmát tudomásul vettem.
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