ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
feltételek ellenőrzése hatósági ár igénybevételéhez

Az MH Auchan Benzinkutak Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adatvédelmi
ügyekben használt e-mail cím: adatvedelem@partner.auchan.hu) a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1a)-(3) bekezdései alapján az ott
meghatározott feltételeknek megfelelő gépjárművekkel lehet hatósági áron tankolni.
A feltételek ellenőrzése személyes adatok kezelésével jár, ezért a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:
1. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Név: dr. Csekő Katalin
Postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
E-mail cím: k.cseko@auchan.hu
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A hatósági árra való jogosultság ellenőrzése annak alkalmazása érdekében. Az
adatkezelés hiányában a vásárló számára nem értékesíthető hatósági áras termék.

3. KEZELT ADATOK KÖRE
A töltött gépjármű rendszáma, gyártmánya, típusa, színe és üzembentartója, az ezekből
levonható következtetés

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke, ezen belül csalások
megelőzése.

5. ADATKEZELÉSI IDŐ
Az adatkezelés automata kúton a forgalmi engedély vonalkódjának beolvasásával
történik, de a beolvasott adatot nem tároljuk. Ha az adatkezelő döntése alapján az
automata kúton kizárólag a piaci árat igénybe vevő gépjárművek tankolnak, erre az
adatkezelésre ott nem kerül sor. A manuális kútoszlopok tekintetében az adatkezelés
betekintéssel történik. Ennek megfelelően adatkezelés csak a beolvasás és megtekintés
idején történik.

6. ADATFELDOLGOZÓK, HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK
Sensomedia Zrt. (székhelye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 10., cégjegyzékszám:01 10
046968, adószám: 23160899-2-43) - automata benzinkút üzemeltetése
7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI - az adatkezelés
jogalapjára és jellegére figyelemmel
Hozzáféréshez való jog:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése
folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett
tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az
adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának
időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok
gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált
döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai
Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az
adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként
kéri. A másolatok rendelkezésre bocsátása során ügyelünk arra, hogy az mások jogait és
szabadságait ne sértse.
Helyesbítéshez való jog:
Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével
az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek
valamelyikének teljesülése esetén:
● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés
helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a
korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:
● az érintett hozzájárulásával,
● az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.
Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Adatkezelő köteles erről az
érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.
Tiltakozáshoz való jog:
Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak
jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a
személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati jog:
Az adatkezelés során az érintett az adatvedelem@partner.auchan.hu e-mail címre küldött
levélben közvetlenül jelezheti bármely adata kezelésével kapcsolatos kérdéseit, vagy
tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az érintett továbbá jogai megsértése esetén
bírósághoz, valamint a személyes adatok jogsértő kezelésével kapcsolatos jogsérelem
vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulhat az alábbi elérhetőségeken, továbbá
ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.
● Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
● Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
● E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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