
 

 

Szentendre 11. sz. főút átvezető szakaszának forgalmi modellezése 

Forgalomfelvételek – érdekmérlegelési teszt 

 

(a) Az adatkezelés célja 

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 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) 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. 

(c) Az adatkezelés időtartama 

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

azokat.  

(d) Kezelt személyes adatok köre 

Az adatfelvétel az alábbi személyes adatokat érinti: 

- rendszám 

 

(e) 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 végső soron valamennyi szentendrei lakos és a 11. sz főutat használó közlekedő 

érdekét szolgálja. 

 

(f) Adatok megismerésére jogosult személyek köre 

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

kívül más nem ismerheti meg. 

(g) 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.  

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a 

személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak 

egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett 

olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” 

Az adatkezelő a mellékletként csatolt kérdőívben vizsgálja meg és támasztja alá azt, hogy az érintettek 

olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben. 



Kérdések Válaszok

1

A folyamatban érintett személyes adatok érintik-e az alábbiakat?
Faji vagy etnikai származás / politikai vélemény / vallási vagy filozófiai meggyőződés / a 
szakszervezeti tagság / genetikai adatok / biometrikus adatok / egészségügyi adatok / a 
szexuális életre vonatkozó adatok / szexuális irányultságra vonatkozó adatok / bűnügyi 
adatok

Nem érint ilyen adatokat.

2 Miért szükséges a személyes adatok gyűjtése (mi a folyamat célja)? Megbízás teljesítése, forgalmi adatfelvételek elvégzése

3 Kik profitálnak a személyes adatok gyűjtéséből? Megbízó, Megbízott és Szentendre város lakosai

4

Milyen hasznokkal jár az érintettek számára a személyes adatok kezelése? Megbízó előnye: a város közlekedésének korszerűsítése, a tervezett beavatkozások 
összehasonlító értékelése. 
Lakosság részére: kedvezőbb, biztonságosabb közlekedési feltételek.

5
Milyen negatív hatása van az adatkezelőre nézve ha nem tudja lefolytatni a 
tevékenységet?

A megbízás teljesítése nem lehetséges a forgalmi adatok felvétele nélkül.

6
Milyen negatív hatással van az érintettekre nézve ha nem zajlik le a tevékenység? Beruházások megalapozottságának hiánya, forgalmi torlódások állandósulása.

7

Biztosítva van-e hogy az adatok kezelése ne sértse a magánélethez fűződő jogokat, 
valamint ne okozzon indokolatlan károkat az érintettek számára? Például a személyes 
adataikat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzák fel, beleértve a GDPR 
szerinti összes jogának és szabadságának érvényesítését, valamint nem kerül sor olyan 
feldolgozásra, amely kárt okozhat az egyénnek.

Adatvédelmi szabályok betartása, érintettek megfelelő tájékoztatása, érintettek 
joggyakorlásának biztosítása, tiltakozás lehetősége, minimális adatkör felvétele, 
anonimizált kiértékelés, adatok törlése a cél megszűnését követően. Érintetteknek nem 
származik háránya.

8
Valószínűsíthető-e hogy az érintettek tiltakozni fognak az adatkezelés ellen? 
Valószínűsíthetőek-e az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok?

Nem feltételezhető tiltakozás, mivel csak rendszám kerül rögzítésre, a feldolgozás már 
anonimizáltan történik. Céltól eltérő felhasználásra nem kerül sor.

9

Létezik-e az érintettek magánszféráját kevésbé sértő módszer az eredmények elérésére? 
(pl. amelynek mérsékeltebb a hatása az egyénekre)

Nincs. Rendszám szükséges a jármű egyedi azonosításához, hiszen csak így állapítható 
meg az átmenő forgalom értéke (városba való ki- és belépése egy járműnek). A 
megbízás erre terjed ki.

10
Létezik-e fennálló kapcsolat az érintettek és az adatok kezelője között? Megbízó (Szentendre Város Önkormányzat) és az érintettek között van kapcsolat: 

Szentendre városába érkező, onnan induló és azon áthaladó forgalom.

11
A személyes adatok úgy kerülnek felhasználásra, ahogy arra az érintett számíthatott? A forgalmi fejlesztések megfelelő kommunikációja esetén az érintettek számolhatnak a 

forgalmi adatfelvétellel.

12

Korlátozva/módosítva lett-e az adatkezelés az adatvédelmi kockázatok mérséklése 
érdekében? Például kizárólag a minimális mennyiségű személyes adat kerül 
felhasználásra a folyamat során, az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzött, az adatok 
csak addig kerülnek megőrzésre, amíg a feldolgozási tevékenység zajlik.

Minimális adatkör kerül felvételre (rendszám). Csak azok férnek hozzá az adatokhoz, 
akiknek a feladatul ellátásához szükséges (adatot rögzítő forgalomszámlálók, adatot 
feldolgozó személy és adatkezelő munkatársai). A kiértékelés adatokat nem tartalmaz. A 
feladat ellátását követően az adatok törlésre kerülnek.

13
Az érintettek tiltakozhatnak az adatkezelés ellen? (pl. módosíthatja vagy elutasíthatja-e 

a felhasznált adatokat)

Igen, tiltakozás lehetősége adott a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségen.


