ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A SECTRAN APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ
ADATKEZELÉSEKRŐL

Hatályos 2021. december 15-től

PREAMBULUM
A Sectran applikáció (továbbiakban: Applikáció) egy olyan mobilalkalmazás, amelyen keresztül a
SECTRAN Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-016061, EU adószám: HU 14313965, székhely: H-5008
Szolnok, Fazekas Mihály utca 42., a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat vehetik
igénybe azok a felhasználók (továbbiakban: Felhasználók), akik az Applikációban elérhető egyes
szolgáltatások használatához jogosultsággal rendelkeznek.
A Szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi
rendelet, továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke által előírt tájékoztatási kötelezettségének az Applikáció
letöltésével és a használata során zajló adatkezelési folyamataival, valamint azokra vonatkozó
szabályokkal kapcsolatosan jelen tájékoztatóval kíván eleget tenni.
1. AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Szolgáltató, mint az Applikáció üzemeltetője, felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy az
Applikációt csak és kizárólag olyan Felhasználó használhatja, aki rendelkezik az Applikációval elérhető
szolgáltatások legalább egyikéhez jogosultsággal. Az Applikáció letöltésének és felhasználásának
feltételeit, valamint az Applikációval elérhető szolgáltatásokat a „A Sectran mobilapplikáció
felhasználási feltételei” című dokumentum 2. és 4. pontja mutatja be.
2. AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETEI
2.1 Az adatkezelő
Az Applikáció és a DiDb rendszer adatkezelője a SECTRAN Kft.
2.2 Az adatvédelmi tisztviselő
A Szolgáltató az adatkezelések jogszerűségének biztosítása, az érintett jogainak védelme és az érintetti
joggyakorlás biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége: dataprotection@sectran.eu
2.3 A személyes adatok kezelésének célja
Az Applikáció használata során két eltérő, de lényegében azonos adatkezelési cél valósul meg:
1. szolgáltatás (Gépjárművezetői funkciók használata): az aktív e-kártyával rendelkező DiDb tag
Felhasználó számára a DiDb rendszer használata az Applikáció segítségével.
2. szolgáltatás (Őrfunkciók használata): a Szolgáltató vagy Szolgáltató szerződéses ügyfele által
regisztrált Felhasználó számára az őrfunkciók használata az Applikáció segítségével
Az adatkezelés célja tehát minden esetben az, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz
hozzáféréssel rendelkező Felhasználó használni tudja az Applikációt.
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2.4 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Tekintettel arra, hogy Szolgáltató az Applikációt azért biztosítja, hogy az egyes szolgáltatásait az arra
jogosult Felhasználók okoseszköz segítségével is elérjék, ezért az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató
GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdeke. Szolgáltató azonban felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy
ez csak az Applikáció használatával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik: amennyiben az Applikáció
segítségével a DiDb rendszert használja a Felhasználó, az Applikáció segítségével végzett adatkezelési
műveleteket már a DiDb hivatalos honlapjáról (www.didb.eu) a „Letöltés” menüpont alól letölthető
leírás tartalmazza.
2.5 A kezelt személyes adatok kategóriái
Az Applikáció használata során az alábbi adatokat kezeli és naplózza a Szolgáltató:
− a Felhasználó azonosító adatai
− a Felhasználó által használt szolgáltatás
− a Felhasználó által végzett tevékenységek
Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az Applikáció használata során kezelt adatok leírását
azonban nem az Applikáció, hanem a DiDb hivatalos honlapjáról a „Letöltés” menüpont alól letölthető
leírás tartalmazza.
2.6 A személyes adatok címzettjei
A Szolgáltató az Applikáció használata során kezelt adatokat sem harmadik félnek, sem harmadik
országba, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. A Szolgáltató azonban felhívja a
Felhasználók figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja
jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok
átadására kötelezi a Szolgáltatót, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az
eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.
Az Applikáció használata során megtörténő adattovábbítások leírását a DiDb hivatalos honlapjáról, a
„Letöltés” menüpont alól letölthető leírása tartalmazza.
2.7 A személyes adatok tárolásának határideje
A Felhasználóra vonatkozó minden naplózott adatot a Felhasználói fiók megszűnését követő ötödik év
végéig tárolja a Szolgáltató.
Az Applikáció használata során keletkezett adatok tárolási határidejét a DiDb hivatalos honlapjáról, a
„Letöltés” menüpont alól letölthető leírás tartalmazza.
2.8 A személyes adatok forrása
Az Applikáció használatához szükséges adatok az előregisztrációt végző személytől, a Szolgáltatótól,
vagy a Szolgáltató szerződéses ügyfelétől származnak. Az Applikáció használata során a naplózási
adatokat a Felhasználó generálja.
2.9 Az érintettek joggyakorlására vonatkozó szabályok
A Szolgáltató a GDPR III. fejezete alapján az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket biztosítja a
Felhasználók számára az Applikáció használatával kapcsolatosan, azaz a Felhasználó
a) kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről („hozzáférési jog”)
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését („helyesbítéshez való jog)
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c) kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes, az azokkal
elérendő célhoz nincs rájuk szükség vagy a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamely
feltételek egyike megvalósul („törléshez való jog”)
d) visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását (a „törléshez való jog” egy speciális
esete)
e) tiltakozhat a rá vonatkozó adatkezelés ellen („tiltakozáshoz való jog”)
f) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását („korlátozáshoz való jog”)
g) élhet adathordozhatósághoz való jogával („adathordozhatósághoz való jog”)
Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Szolgáltató
adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. A kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője tájékoztatja a
Felhasználót a kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt a Szolgáltató maximum további két hónappal
hosszabbíthatja meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja,
ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatást
kap a Felhasználó.
2.10

Az érintetti jogorvoslatra vonatkozó szabályok

Amennyiben a Szolgáltató nem intézkedik a Felhasználó kérelmére vagy az intézkedést a Felhasználó
nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet a Szolgáltató ellen. Adatkezelési eljárással kapcsolatos
panasszal a Felhasználó a helyileg illetékes adatvédelmi hatósághoz, illetve a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
2.11

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Szolgáltató az adatokon automatizált döntéshozatali eljárást nem végez.
3. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen tájékoztatóban nem szereplő információkra a GDPR szabályai az irányadók.
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