ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„Megállóhelyi utasszám kalkulálás képfelvételek gépi elemzésével”-nek
próbaüzemével kapcsolatban
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, Általános Adatvédelmi
Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban - az alábbiakról tájékoztatjuk:
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: DKV Zrt.)
Székhely:
4025, Debrecen Salétrom u. 3.
Képviselő:
Nagy Attila, vezérigazgató
honlap:
http://www.dkv.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Harsányi László
E-mail cím:
adatkezeles@dkv.hu
2. A kamerák a következő helyen találhatóak:
Csapó utca, Segner tér, DAB székház, Csokonai színház
3. A próbaüzem időtartama:
 Kezdés időpontja: 2020. 09. 21
 Befejezés időpontja:
2020. 10. 18
4. Kezelt személyes adatok: az érintettekről készült, digitálisan rögzített
kamerafelvételek.
Az adatkezelés célja: utasszámlálás a helyi közösségi közlekedés biztosításával,
fejlesztésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása érdekében, amely
feladatot a Debrecen M.J.V. Önkormányzata a DKV Zrt. közreműködésével végez, a
DKV Zrt. megbízásából eljáró adatfeldolgozó igénybevételével.
Adatfeldolgozó a DKV Zrt. megbízásából jelen projekttel kapcsolatosan fejleszt ki /
mutat be olyan kamerás forgalomszámláló rendszert, amely a kamera képe alapján
megszámolja a kamera látókörében tartózkodó (közösségi közlekedési járművekre
várakozó) gyalogosokat. A rendszer működéséhez minőségbiztosítási okokból
kifolyólag szükség van a kamerák képeinek ideiglenes rögzítésére.
5. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
 a GDPR 6. cikk (1) f) - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 A helyi közösségi közlekedés biztosításával, fejlesztésével kapcsolatos
önkormányzati feladatok ellátása az alábbi jogszabályoknak megfelelően:
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.),
 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
 A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.)
GKM rendelet.
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6.

Címzettek I. - a személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: a rögzített
kamerafelvételhez az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai/megbízottjai férhetnek
hozzá.

7. Címzettek II.- a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: a
rögzített kamerafelvételek nem kerülnek továbbításra.
8. Címzettek III. -az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó
szervezet neve
DYNTELL
Magyarország Kft.

Telefonszám, postacím

Adatfeldolgozó feladatai

1117 Budapest, INFOPARK
Gábor Dénes u. 2. D/1.

szoftverfejlesztés, szerver
szolgáltatás, adattárolás

9. A személyes adatok tárolásának időtartama: a felvétel a rögzítést követő 72 óra
elteltével törlésre kerül.
10. Adatbiztonság az adatkezelés során: Az Ön személyes adatai az Adatkezelő
megbízásából az Adatfeldolgozó védett szerverein kerülnek tárolásra a hazai és EU-s
jogszabályok, valamint az iparági sztenderdek maradéktalan betartásával és
gondoskodva az adatok mind fizikai, logikai és adminisztratív védelméről.
11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 tájékoztatás kéréshez való jog, adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog,
 az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,
A „helyesbítéshez való jog” jelen adatkezelés esetében nem értelmezhető.
12. Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles - a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül -, közérthető
formában, írásban megadni a választ.
13. Jogérvényesítési lehetőségek:
 panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.haih.hu) (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36
(1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),
 bírósághoz fordulni.
További tájékoztatás: www.dkv.hu
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