
 

 

Szentendre 11. sz. főút átvezető szakaszának forgalmi modellezése 

Forgalomfelvételek - adatkezelési tájékoztató 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az Innoqualea Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által 

alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, melyeket mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel 

ismer el. 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Innoqualea Kft. által, a 11-es számú főút szentendrei átvezető 

szakaszát érintő forgalmi elemzés készítése során megvalósuló adatkezelésre terjed ki.  

 

(a) Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az 

adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy 

csak olyan személyes adat kezelésre kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat kezelésére kizárólag a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor.  

Az Innoqualea Kft. (továbbiakban: Adatkezelő,) Szentendre Város Önkormányzatának megbízásából 

forgalmi elemzést készít a 11. sz. főút szentendrei átvezető szakaszán. A forgalmi adatfelvételek során 

a MŰISZ Iskolaszövetkezet alkalmazásában álló mérőbiztosok a rendszámokat kézi 

felírással/diktafonnal rögzítik annak érdekében, hogy a településen áthaladó forgalom volumene 

pontosan meghatározható legyen. Mindezekkel egyidőben a csúcsidőszaki forgalmi terhelések 

felmérése céljából a 11. sz. főút átvezetési szakaszán található csomópontokban kézi 

forgalomszámlálás tervezett, melynek során csak anonimizált adatgyűjtésre kerül sor. A felmért adatok 

alapján egy forgalmi modell és tanulmány készül, amely személyes adatokat a feldolgozást követően 

már nem tartalmaz. A tanulmány célja a 11. sz. főút átvezető szakaszán javasolt fejlesztések 

következtében átalakuló forgalmi rend forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásainak elemzése, a 

szentendrei lakosság igényeinek lehető leghatékonyabb és forgalmi szempontból legbiztonságosabb 

kiszolgálása. 

 

(b) Adatkezelő neve és elérhetősége 

Név: Innoqualea Kft. 

Elérhetőség: 2837 Vértesszőlős, Kánya u. 20., info@innoqualea.hu 

(c) Adatok feldolgozása 

Az adatok feldolgozására, tárolására Microsoft Office programok segítségével kerül sor. Az adatok 

anonim módon kerülnek feldolgozásra.  Az adatok rögzítésében és feldolgozásában adatfeldolgozóként 

részt vesz a MŰISZ Iskolaszövetkezet. 

(d) Az adatkezelés időtartama 



 

Az Adatkezelő a rögzített adatokat a projekt végéig őrzi (2020. december 7.), ezt követően törli 

azokat.  

(e) Kezelt személyes adatok köre 

Az adatfelvétel az alábbi személyes adatokat érinti: 

- rendszám 

 

(f) Adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a megbízás pontos teljesítése érdekében az adatokat rögzítse, ezáltal 

a Megbízó Szentendre Város Önkormányzatának részére a megfelelő színvonalú forgalmi tanulmányt 

leszállítsa, mely valamennyi szentendrei lakos és a 11. sz főutat használó közlekedő alapvető érdekét 

szolgálja. 

 

(g) Adatok megismerésére jogosult személyek köre 

A rögzített adatokat az Innoqualea Kft. és a MŰISZ Iskolaszövetkezet munkatársain és közreműködőin 

kívül más nem ismerheti meg. A kezelt személyes adatokhoz Adatkezelő és a MŰISZ Iskolaszövetkezet 

munkatársai és közreműködői a feladatellátáshoz szükséges mértékben férhetnek hozzá. 

 

(h) Adatbiztonsági intézkedések 

Adatkezelő a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai/szervezési intézkedést megtesz 

annak érdekében, hogy a rögzített adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában 

biztosítsa. Adatkezelő gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, 

megsemmisítés tekintetében. 

(i) Az érintettek jogai: 

Az adatkezelésünk ellen joga van tiltakozni a fent megadott elérhetőségeken. 

Adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet továbbá: 

•     tájékoztatást (hozzáférést): ennek keretében kérhet visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy az 

adatkezelés folyamatban van-e, továbbá tájékozódhat annak részleteiről, így arról, hogy: 

▪ mi az adatkezelés célja, jogalapja 

▪ az érintett személyes adatok kategóriái 

▪ hova továbbítottuk az adatokat (EU-n kívülre történő továbbítás esetén annak garanciái) 

▪ az adatok megőrzésének ideje 

▪ ha nem közvetlenül az Ügyféltől kértük el adatait, úgy mi az adatok forrása 

▪ az érintett ügyfélnek milyen jogai vannak 

▪ esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett 

intézkedésekről  

▪ automatizált döntéshozatal, illetve profilozás ténye, valamint az alkalmazott logika, illetve a 

következmények. 

 

•     helyesbítést: Ha azt tapasztalja, hogy az általunk nyilvántartott személyes adatai nem megfelelőek 

(pontatlanok, hiányosak), kérheti azok javítását, vagy kiegészítését. 



 

•     törlést: ha adatkezelés elleni tiltakozása megalapozott, vagy megszűnt a cél és a jogalap, ami az 

adatkezelést alátámasztotta. 

•     adatkezelés korlátozását: erre az alábbi esetekben kerülhet sor: 

▪ ha vitatja az adatok pontosságát, és időre van szükség ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük, 
▪ ha jogellenes az adatkezelés, de Ön a törlés helyett kifejezetten korlátozást kér, 
▪ már nincs szükség az adatokra az adatkezelési célhoz, de kéri azok megtartását jogi igények 

előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, 
▪ ha az adatkezelés a Pénztár jogos érdekén alapul, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, az 

adatkezelést korlátozzuk mindaddig, amíg megállapítjuk, hogy a Pénztár jogos érdeke 
elsőbbséget élvez-e. 

 

A korlátozás azt jelenti, hogy az adatait csak tároljuk, kivéve, ha más intézkedést is kér, vagy az adatokra 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség, vagy más személy 

jogainak védelme, illetve fontos közérdek ezt indokolja. 

• Az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre 

bocsátott adatait géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy 

másik adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve, hogy ennek technikai és 

adatbiztonsági feltételei fennállnak. 

 

(j) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségei:  

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-

1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat. 

 

 

 


