ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A KOB-FLEX Irányítástechnikai, Automatizálási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2536 Nyergesújfalu, Erkel Ferenc utca 28., cégjegyzékszám: 11-09-010640, a
továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként kezeli a munkavállalói (a továbbiakban: Érintettek)
adatait. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a
személyes adatokhoz fűződő jogokról.
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, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt
fogalmak meghatározása a következő:
− „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
−

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.

− „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
− „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
− „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
− „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;
− „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat
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vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv.
A személyes adatok kezelésének jogi háttere
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti
és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv)
Mit, hogyan és miért? – az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége

Adatkategória
Munkavállalók
adatai

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Érintettek
munkaszerződés
azonosítása,
kapcsolattartás,
jogszabályban
meghatározott
kötelezettségek
teljesítése (pl.
NAV
bejelentések,
adóbevallások)

Kezelt
személyes
adatok köre
munkaviszony azonosító
időtartama
adatok,
alatt,
elérhetőségek
munkaviszony (név,
lakcím,
megszűnését
személyazonosít
követő 5 év, ó
igazolvány
jogszabályban adatai,
meghatározott lakcímkártya
időtartam alatt adatai,
adóazonosítójel,
társadalombiztos
ítási azonosító,
telefonszám, email
cím,
gépjárművezetői
engedély adatai,
képmás, egyéb
jogszabályban
meghatározott
Adatkezelő
kötelezettségein
ek teljesítéséhez
szükséges egyéb
adatok)
Adatkezelés
időtartama
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Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé
Az adatok kezelése során Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve
köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók
(címzettek) számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez:
- szerződés teljesítése érdekében szükséges;
- jogszabály előírása alapján;
- az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges;
Az Adatkezelő működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes
adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen
adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett
kezelik az érintett adatait. Az Ön személyes adatait a következő címzettekkel közölhetjük:
- Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (AF-Konting Kft. (könyvelő),
könyvvizsgáló, Adatkezelő meghatalmazott munkavállalói);
Az Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése
Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat. Ennek
érdekében az alábbiakban ismertetjük, a hatályos adatvédelmi szabályok alapján, milyen
adatvédelmi jogokkal élhet az Érintett a személyes adataival kapcsolatban:
- Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott
hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
- Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról
másolatot kapjon és az adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon.
- Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul
kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a
hiányos személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az
adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését.
- Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy
valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más
szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen
adatainak továbbítását kérni.
- Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban
lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az
adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az
adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek
függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.
- Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az
Adatkezelő általi törlését, amennyiben:
▪ az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az
adott adatok kezelésére;
▪ Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
▪ Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az
adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
▪ adatainak kezelése jogellenes;
▪ adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;
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Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése
lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon
személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű és
elvárható módon számára elérhetők.
- Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni
az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
▪
▪

▪
▪

Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a
személyes adatok pontosságát;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben,
az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már
megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi
igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen
adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A
korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami
közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást
kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé,
akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja
Ön a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmét
elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel
szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok
megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is
kezelünk Önről. Email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza
addig, amíg azt nem rendezzük.
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
Elérhetőség:

Kozma Barnabás ügyvezető
iroda@kob-flex.hu

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük a személyes adataihoz fűződő jogait, bírósághoz
fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Felügyeleti Hatóság székhelye:
A Felügyeleti Hatóság honlap címe:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
www.naih.hu

Nyergesújfalu, 2018.05.02.
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS
Tájékoztatás a KOB-Flex Kft. tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek
GPS alapon történő nyomkövetésével kapcsolatban
a jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján
A KOB-Flex Kft. az általa tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kisteherautókban GPS alapú
nyomkövető rendszert üzemeltet a GDPR megnevezett rendelkezéseinek megfelelően.
Érintettek köre: a KOB-Flex Kft. munkavállalói és szerződött alvállalkozói.
Kezelt adatok köre:
- jármű pillanatnyi helyzete és sebessége
- jármű múltbeli helyzete, mozgása, indulási és érkezési pozíciók, megtett távolságok,
menetidő, állásidő
A KOB-Flex Kft. feladatainak ellátása során GPS nyomkövető rendszert használ
gépjárműveiben vagyontárgyainak védelme, gépjárművei biztonságának megóvása, a
munkaszervezés megkönnyítése, a jogsértések/bűncselekmények észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint az elkövető azonosításának elősegítése, illetve a balesetek kivizsgálásának
megkönnyítése érdekében. A GPS nyomkövető rendszer által rögzített földrajzi adatok a
munkavégzés alatt megegyeznek a foglalkoztatottak pozíciójával, ezért személyes adatnak
minősülnek.
A kisteherautók magáncélú használata nem engedélyezett, így jogtalanul a KOB-Flex Kft.
személyes adatnak minősülő adatokhoz a GPS nyomkövetés során nem juthat hozzá.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja szerint személyes adat kezelhető, ha „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." A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap alkalmazásának a feltétele,
hogy az alkalmazásakor az adatkezelő köteles érdekmérlegelési tesztet elvégezni annak
megállapítására, hogy az általa alkalmazni kívánt adatkezelési művelet esetén az érintett érdekei
és alapvető jogai nem élveznek-e nagyobb védelmet az adatkezelő jogos érdekével szemben,
valamint, hogy az adatkezelési tevékenység folytán az érintettek jogai nem sérülnek-e.
Jogos érdek meghatározása
Az adatkezelés célja - a GPS nyomkövető rendszer használatának a célja:
A KOB-Flex Kft. vagyontárgyainak (gépjárműveinek) védelme, a munkaszervezés
megkönnyítése, lehető leghatékonyabb megszervezése, a foglalkoztatottak élet- és
testi épségének védelme, a jogsértések/bűncselekmények észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint az elkövető azonosításának elősegítése, a balesetek
kivizsgálásának megkönnyítése. Az adatkezelés célja, hogy a KOB-Flex Kft. a
vagyonvédelmet a rendelkezésére álló eszközökkel hatékonyan biztosítsa és a
munkavégzéssel nem összefüggő, akár bűncselekményből származó
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járműmozgásokat időben észlelhesse, kezelhesse. Az adatkezelés célja továbbá,
hogy a munkavégzés helyszínéhez legközelebb található gépjármű induljon el az
elvégzendő feladat teljesítésére.
Jogos érdek megnevezése:
Vagyon- és személyvédelem garantálása
Ehhez kapcsolódóan a KOB-Flex Kft. jogos érdeke vagyontárgyainak védelme.
Ezen felül elemi gazdasági érdeke a munka lehető leghatékonyabb megszervezése,
melyben a gépjárművek helyzetének és mozgásának ismerete segítséget nyújt.
A személyvédelem kapcsán a jogos érdek abban áll, hogy a GPS alapú
nyomkövetéssel esetleges munkahelyi és munkaidőben történt közúti balesetek
kivizsgálása könnyebb legyen.
Adatkezeléssel érintett alapjog és védendő érdekek meghatározása
Az Alaptörvény alapján mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Kimondja
továbbá az Alaptörvény, hogy az emberi méltóság sérthetetlen.
Az érintett, mint természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját
adatainak sorsa felett ő maga rendelkezik. Alapvető érdeke a Polgári Törvénykönyv, az
Infotv., az Alaptörvény, a GDPR, illetve a Büntető Törvénykönyv személyes adatok
védelméről szóló, illetve ezáltal a magánszférát védelmező rendelkezéseinek
érvényesülése.
A GDPR számos garanciális elemet tartalmaz a személyes adatok kezelésének
jogszerűsége
érdekében, melyeket a KOB-Flex Kft. az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában
foglaltak szerint tiszteletben tart.
Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak,
az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az érintett foglalkoztatottaknak védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:
- információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák,
- magánszférájához, emberi méltóságához fűződő jogát tiszteletben tartsák,
- személyes adatai kezeléséről rendelkezhessen és magánszféráját az adatkezelők
tiszteletben tartsák.
A KOB-Flex Kft. azzal, hogy a foglalkoztatottja földrajzi pozícióját és GPS koordinátáit
kezeli, a foglalkoztatott jogait és szabadságait negatívan nem befolyásolja, az
adatkezeléssel a foglalkoztatott érdekeit nem sérti; hiszen munkaidőben a
foglalkoztatottaknak a feladatait egyébként is a munkáltató által kijelölt helyszínen kell
ellátnia.
Kizárólag olyan adatok kezelésére kerül sor, melyek a foglalkoztatottaknak a munkahelyi
tevékenységével kapcsolatosak, a foglalkoztatottak munkaidőn kívüli magáncélú
járműhasználata során keletkező adatokat a KOB-Flex Kft. nem kezeli.
A KOB-Flex Kft. a foglalkoztatottat személyes adatai kezelésének megkezdésekor
tájékoztatja a GPS nyomkövető rendszer használatáról. Mindezen tények alapján
megállapítható, hogy a KOB-Flex Kft. a gépjárművek GPS ellenőrzését - a magánszféra,
a munkavállaló emberi méltóságának és személyiségi jogainak védelme érdekében -
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vagyonvédelmi, logisztikai, munkaszervezési szempontok alapján a munkavégzéssel
összefüggésben végzi a magáncélú használat egyidejű tiltása mellett, amelynek
köszönhetően minimalizálta a magáncélú használathoz kapcsolódó személyes adatok
kezelésének a lehetőségét.
A KOB-Flex Kft. úgy ítéli meg, hogy az érintettek érdekei nem sérülnek a fentiek szerinti
adatkezeléssel.
Érintettek érdekeinek védelme
A KOB-Flex Kft. jelen tájékoztatja munkavállalóit a GPS nyomkövető használatáról. A
tájékoztató a KOB-Flex Kft. székhelyén munkaidőben elérhető írásban.
A KOB-Flex Kft. kizárólag a munkavégzéssel összefüggő tevékenység vonatkozásában
kezeli a munkavállalók fent részletezett személyes adatait.
Mivel a GPS nyomkövetővel ellátott gépjárművek használata kizárólag munkavégzés
céljával engedélyezett, így magánutak indokolatlan nyomkövetésére nem kerül sor.
A GPS nyomkövető rendszer a gépjárműveket rendszám alapján azonosítja, így a
nyomkövető rendszerben a sofőr és utasok személyes adatai, különösképpen nevei nem
kerülnek letárolásra.
A nyomkötőrendszerhez kizárólag a cégvezetés és meghatalmazottak férhetnek hozzá.
Az adatok tárolása max. 1 évig történik.
Az adatkezelés arányosságának biztosítása érdekében a jogszabályi követelményeknek a
KOB-Flex Kft eleget tesz.
Adatfeldolgozók
A GPS nyomkövetést szerződéses keretek között a Mobile LBS Kft. (7625 Pécs, István
utca 7. I. em. 6.) által üzemeltetett rendszerben történik. Szerződéses keretek között a
Mobile LBS Kft. adatfeldolgozóként lép fel.
Összefoglalva, a KOB-Flex Kft. jogos érdeke a vagyonbiztonság és a munkaszervezés
hatékonyságának növelése, mely célok más eszközzel nem teljesíthetőek. A adatkezelés során
megfelelő biztosítékokat alkalmaz az arányosság biztosítása érdekében.

Nyergesújfalu, 2022.08.01.

Kozma Barnabás
Ügyvezető
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