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1

A DIDB RENDSZER BEMUTATÁSA

A Driver Intelligence Database/ Gépjárművezetők Intelligens Adatbázisa (továbbiakban: DiDb) egy
preventív logisztika-biztonsági módszer és a logisztikai szereplők által megosztott, nemzetközi fehérlista,
amelynek célja, hogy a gépjárművezetők azonosításával, ellenőrzésével, valamint teljesítményük
felhasználók általi folyamatos minősítésével aktív, naprakész adatbázis szolgáltatást nyújtson a rendszert
használó vállalatoknak; a fuvarbiztonság növelésével csökkentse a szállítmányozással kapcsolatos
visszaélések és bűncselekmények számát, minimalizálja az ebből eredő készletveszteségeket, valamint
elősegítse a szállítmányozásra specializálódott bűnözői csoportok fenyegetésének elkerülését.

A DiDb rendszer kizárólagos fejlesztője és működtetője a SECTRAN Kft. (továbbiakban: SECTRAN).
A DiDb rendszer használatára és igénybevételére az alábbi öt dokumentum irányadó attól függően,
hogy kiveszi igénybe a szolgáltatást és az milyen kártyával (Fizikai kártya vagy E-kártya) történik:
−

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

−

DiDb rendszer Incidenskezelési Szabályzata („Incidenskezelési szabályzat”)

−

DiDb rendszer Felhasználói Kézikönyve („Felhasználói kézikönyv”)

−

DiDb rendszer Adatkezelési Kézikönyve („Adatkezelési kézikönyv”)

−

A DiDb rendszer e-kártyás felhasználói és adatkezelési kézikönyve („E-kártyás kézikönyv”)

1.1 A DOKUMENTUMOK HATÁLYA
A könnyebb áttekinthetőség érdekében SECTRAN bemutatja, hogy melyik szolgáltatásra melyik
dokumentumok hatálya vonatkozik:

ADATKEZELÉSI

FELHASZNÁLÓI

E-KÁRTYÁS

INCIDENSKEZELÉSI

KÉZIKÖNYV

KÉZIKÖNYV

KÉZIKÖNYV

SZABÁLYZAT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÁSZF

DIDB ADATBÁZIS
SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELE

E-

KÁRTYÁVAL

DIDB ADATBÁZIS
SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELE

X

X

FIZIKAI
KÁRTYÁVAL

E-KÁRTYÁS
TAGSÁGKEZELÉS

E-KÁRTYÁS ETAGSÁGKEZELÉS
FIZIKAI KÁRTYÁS
TAGSÁGKEZELÉS
FIZIKAI KÁRTYÁS
E-TAGSÁGKEZELÉS

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.2

JELEN E-KÁRTYÁS KÉZIKÖNYV SZEREPE

Míg a DiDb rendszer fizikai kártyával történő igénybevételére két önálló dokumentum (Felhasználói
Kézikönyv és Adatkezelési Kézikönyv – ld. 1.1.) határoz meg szabályokat, a könnyebb kezelhetőség és
átláthatóság céljából az e-kártyás felhasználásra vonatkozó szabályokat egy dokumentumban hozzuk
nyilvánosságra.
Az E-kártyás kézikönyv megalkotásának célja a DiDb rendszer üzemeltetésével kapcsolatos alapelvek és
a vonatkozó adatkezelési folyamatok megismerhetősége és átláthatósága. Éppen ezért az E-kártyás
kézikönyv szól minden e-kártyás DiDb tagnak, DiDb felhasználónak, DiDb kezelőnek, valamint minden
érdeklődőnek. Az E-kártyás kézikönyv bemutatja a DiDb rendszer használatának folyamatát és
tájékoztatást ad a DiDb rendszer alkalmazása során megvalósuló adatkezelésekről.
Bár a GDPR1 SECTRAN számára kifejezetten adatvédelmi szabályzatalkotási kötelezettséget nem ír elő,
ám a 24. cikk (2) bekezdése és (78) preambulum bekezdése, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2018/1212/2/K és NAIH/2018/1594/2/K ügyszámú adatvédelmi
reformmal kapcsolatos állásfoglalásai alapján SECTRAN úgy döntött, hogy az érintettek jogainak
biztosítása céljából jelen E-kártyás kézikönyvben egyben meghatározza a DiDb rendszer e-kártyával
történő igénybe vételének adatkezelési leírását is.
A gépjárművezetők szempontjából jelen dokumentum egyben a 2. számú mellékletbe foglalt szerződés
elválaszthatatlan részét is képezi: tartalmaz minden olyan információt, amely a gépjárművezető és
SECTRAN között létrejövő szerződéses jogviszonyt szabályozza.
1.3 AZ E-KÁRTYÁS KÉZIKÖNYV CÉLKÖZÖNSÉGE
Az E-kártyás kézikönyv mind felépítésében, mind nyelvezetében három érdekelti kör számára szól:
1.3.1 1. érdekelti kör: a szolgáltatás iránt érdeklődők
Az E-kártyás kézikönyv bemutatja a DiDb taggá válás teljes menetét, valamint bemutatja a DiDb tagság
ideje alatt megvalósuló összes lehetséges folyamatot. Az E-kártyás kézikönyvet ezért haszonnal
forgathatják azok, akik DiDb taggá kívánnak válni, ezáltal előzetesen megszerezhetik az összes olyan
információt, melynek birtokában megalapozott döntést tudnak hozni arról, hogy kérik-e felvételüket.
Szintén hasznos azoknak is, akik olyan jogi személyt képviselnek, amely a DiDb felhasználóvá válást
fontolgatja.
1.3.2 2. érdekelti kör: a DiDb tagok
Az E-kártyás kézikönyv bemutatja a DiDb tagság során megvalósuló összes lehetséges folyamatot, így a
DiDb tag az E-kártyás kézikönyvet elolvasva minden rá vonatkozó folyamatot kellőképpen megismerhet.

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet)
1
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1.3.3 3. érdekelti kör: a DiDb felhasználók és a DiDb kezelők
Az E-kártyás kézikönyv bemutatja, hogy a DiDb felhasználók és az általuk kijelölt DiDb kezelők milyen
feladatokat végezhetnek, milyen jogosultságokkal rendelkezhetnek, így ez az érdekelti kör is tisztában
lehet minden, általa végezhető folyamattal, annak előírásaival, követelményeivel.
1.4 AZ E-KÁRTYÁS KÉZIKÖNYV HATÁLYA ÉS CÉLJA
Az E-kártyás kézikönyv tárgyi hatálya azokra a DiDb rendszerben történő folyamatokra terjed ki, amelyek
a DiDb rendszer e-kártyával történő igénybevételére irányul, függetlenül attól, hogy a gépjárművezető
rendelkezik-e már e-kártyával. Így az E-kártyás kézikönyv megalkotásával és elérhetővé tételével
SECTRAN a DiDb rendszer e-kártyával történő igénybevételének teljes folyamatleírását kívánja az összes
érdekelt tudomására hozni.
Az E-kártyás kézikönyv célja továbbá, hogy bemutassa a DiDb rendszer használata során a GDPR III.
fejezetében meghatározott érintetti jog érvényesülését azzal, hogy meghatározza az adatvédelmi elvek
gyakorlati megvalósulását és SECTRAN által folytatott folyamatokat. Az E-kártyás kézikönyv
meghatározza az adatkezelésben érintett személyes adatokat, azok forrását, az adatkezelés célját,
jogalapját, időtartamát, az adatkezelésbe esetlegesen bevont személyek nevét, címét és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységét. Az E-kártyás kézikönyv egyben a GDPR 13. cikk (1)-(2) és 14.
cikk (1)-(2) szerinti tájékoztatásnak is minősül, ugyanis minden érintett számára elérhető és tartalmazza
mindazt az információt, amelyet SECTRAN adatkezelőként köteles az érintettek rendelkezésére
bocsájtani.
Az E-kártyás kézikönyv személyi hatálya kiterjed az érintettre, valamint minden olyan személyre, aki
SECTRAN-nal fennálló, így különösen munka-, adatfeldolgozói-, megbízási jogviszonya alapján
személyes adatokhoz hozzáfér, vagy azok birtokába jut.
Az E-kártyás kézikönyv időbeli hatálya 2022. január 1-jétől visszavonásig tart.
SECTRAN ezúton nyilvánítja ki, hogy az Európai Unió egyik tagállamában, Magyarországon bejegyzett és
nyilvántartott jogi személy. Tekintettel arra, hogy az adatkezelési folyamatainak érintetti köre nem csak
magyar állampolgárságú személyek, valamint nem csak Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott
jogi személyek látnak el számára adatfeldolgozói feladatot, ezért SECTRAN – tiszteletben tartva minden
érintett jogérvényesítési és jogorvoslati jogát – kinyilvánítja, hogy a GDPR 56. cikke szerinti fő
felügyeleti hatósága a magyar tagállami felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság. A fő felügyeleti hatóság rögzítése természetesen nem jelenti a GDPR
77. cikk (1) bekezdésében rögzített érintetti jog sérelmét, azaz bármely természetes személy, akinek
személyes adatait SECTRAN kezeli, továbbra is jogosult marad arra, hogy a NAIH-tól eltérő felügyeleti
hatóságnál is – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen.
2

FOGALMAK

A könnyebb kezelhetőség kedvéért SECTRAN jelen fejezetben elmagyarázza azokat a fogalmakat,
amelyek az E-kártyás kézikönyvbe foglaltak megértéséhez szükségesek.
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2.1

A DIDB RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FOGALMAK
- AJÁNLATKÉRŐ: az a jogi személy, amely teljesíti az ~ÁSZF elvárásait, megfelel a ~DiDb
felhasználóvá válás feltételeinek és ~DiDb felhasználóvá kíván válni; ezt a státuszát az Egyedi
Szolgáltatási Szerződés megkötéséig tartja meg
-

AJÁNLATTEVŐ: az a jogi személy, amely teljesíti az ~Ajánlatkérőre vonatkozó elvárásokat és az
~ÁSZF 11.2. pontjában foglaltaknak eleget tesz

-

DIDB ELŐREGISZTRÁCIÓ: az ~Ügyfél által végzett tevékenység, amely során ~Érdeklődő adatait az

-

DIDB FELHASZNÁLÓ: ~SECTRAN szerződéses partnere, amely az Egyedi Szolgáltatási Szerződés

~e-tagságkezelési szolgáltatási elem során az ~Ügyfél tölti fel a ~DiDb rendszerbe,
megkötésével igénybe veszi az ~ÁSZF 8. pontjába foglalt szolgáltatások legalább egyikét,
jogalanyiságát tekintve csak jogi személy lehet; ~DiDb felhasználó elsősorban a gyártó, az
árutulajdonos, a szállítmányozó vagy a fuvarozó
-

DIDB FUVARINDÍTÁSI SZÁM: a ~DiDb rendszer által automatikusan generált azonosító szám, ami a
~DiDb kártya ellenőrzése és a fuvarindítás után kerül kiosztásra. Ezen egyedi szám alapján
egyértelműen azonosítható egy ~DiDb rendszerben regisztrált fuvar

-

DIDB KÁRTYA: a ~ Fizikai kártya és az ~ E-kártya gyűjtőneve, minden ~ Fizikai kártya és minden
~ E-kártya ennek minősül

-

DIDB KÁRTYAELLENŐRZÉS: az a folyamat, melynek során a gépjárművezető ~DiDb kártyájához

-

DIDB KÁRTYASZÁM: a ~DiDb rendszerben nyilvántartott gépjárművezetők regisztrációja ill.

tartozó eseti kód segítségével lehetővé teszi a ~DiDb rendszerben tárolt adatainak ellenőrzését
előregisztrációja során generálódó egyedi azonosító szám. Formátuma: 111111/AB99-yyyymm,
melyből az első hat számjegy a gépjárművezető ~DiDb tagsági száma, a következő két betű a
gépjárművezető születési országát jelöli, a 99 egy technikai szám, a yyyymm pedig azt az évet és
azt a hónapot jelöli, amikor a gépjárművezető ~DiDb rendszerbe történő felvételének
kezdeményezése történt
-

DIDB KEZELŐ: a ~DiDb felhasználó által kijelölt, a ~DiDb felhasználóval teljes körű titoktartási
kötelezettséggel rendelkező, a ~DiDb rendszer használatára feljogosított természetes személy

-

DIDB REGISZTRÁCIÓ: azon folyamat, melynek során a gépjárművezető az ~FSC megtörténtével
és/vagy a 2. számú melléklet szerinti szerződés ~ SECTRAN applikációban történő aláírásával, azaz
elfogadásával ~DiDb taggá válik

-

DIDB RENDSZER: Driver Intelligence Database, azaz a Gépjárművezetők Intelligens Adatbázisa

-

DIDB TAG: a ~DiDb rendszerben egyedi ~DiDb kártya számon nyilvántartott gépjárművezető,
jogalanyiságát tekintve csak természetes személy lehet

-

DIDB TAGSÁGI SZÁM: a ~DiDb kártyaszám első hat számjegye

-

DIDB VILLÁMELLENŐRZÉS: olyan ellenőrzés, amely során a ~DiDb kezelő korlátozott információt
szerezhet egy gépjárművezető ~DiDb rendszerben jegyzett státuszáról és tagság érvényességi
idejéről

-

E-KÁRTYA: a gépjárművezető ~DiDb rendszerben történő azonosítására szolgáló, PassCode-dal
védett online kártya, amely a ~Sectran applikáción keresztül érhető el

-

E-KÁRTYÁS KÉZIKÖNYV: jelen dokumentum, a DiDb rendszer „e-kártyás” felhasználói és
adatkezelési kézikönyve

-

ÉRDEKLŐDŐ:

-

FIZIKAI KÁRTYA: a gépjárművezető ~DiDb rendszerben történő azonosítására szolgáló, SECTRAN

az a természetes személy, aki ~DiDb taggá kíván válni

tulajdonát képező műanyag kártya, amely használatára a ~DiDb tag tagsága teljes idejére
kizárólagos használati jogot kapott
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-

FSC: First Security Check, azaz Első Biztonsági Ellenőrzés, azon ~DiDb tag esetében, aki ~DiDb
előregisztrációval került a ~DiDb rendszerbe; az első árufelvétel előtt rá vonatkozó
adategyeztetési eljárás, amelyet a ~DiDb kezelő végez el

-

FUVARKATEGÓRIA ÉS MINŐSÍTÉS:

minden sikeres fuvarfeladat teljesítése után pontok kerülnek

kiosztásra a gépjárművezetők részére. Az alábbi fuvarkategóriákhoz az alábbi pontszámok
tartoznak:
o

belföldi fuvar: az indítási ország határán belül – 1 pont

o

belföldi nagy értékű fuvar: az a ~belföldi fuvar, melyet a kezelő nagy értékűnek

o

nemzetközi fuvar: célállomása az indítási ország határán kívül esik – 3 pont

o

nemzetközi nagy értékű fuvar: az a ~nemzetközi fuvar, melyet a kezelő nagy

minősít – 2 pont

értékűnek minősít – 4 pont
Az egy naptári nap alatt kiosztható pontok száma - a felvett fuvarok számától függetlenül legfeljebb 5 lehet.
Az a gépjárművezető, aki 300 pontot elér, automatikusan kap egy csillagot. A DiDb
rendszeren belül maximálisan 5 csillag érhető el.
-

INCIDENS:

~DiDb fuvarindítási szám, ~DiDb tagsági szám vagy név alapján a ~DiDb felhasználó

által bejelentett, fuvarfeladathoz kapcsolódó olyan esemény, amely a biztonságos szállításra
vonatkozó szabályok gépjárművezető által történt megszegését és/vagy a munkafeladattal
kapcsolatos utasítások be nem tartását feltételezi, valamint a ~DiDb tag minden olyan
szándékos vagy gondatlan magatartása, amely az árufuvarozásban érdekelteknek anyagi kárt
okoz vagy anyagi kár okozására irányul.
-

INCIDENSKEZELÉSI SZABÁLYZAT: az ~incidensek kivizsgálásának szabályait rögzítő, ~SECTRAN által
nyilvánosságra hozott dokumentum, kizárólag ezen dokumentumban foglaltak alapján
történhet meg a ~DiDb tag ~DiDb rendszerből történő határozott vagy határozatlan idejű
kitiltása

-

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

-

SECTRAN: a SECTRAN Kft., a ~DiDb rendszer kizárólagos üzemeltetője és adatkezelője

-

SECTRAN APPLIKÁCIÓ:

olyan okostelefonra és webes felületre fejlesztett alkalmazás, amellyel a

~DiDb tag elérheti és használhatja a ~DiDb rendszert és ~E-kártyáját, valamint ennek
segítségével véglegesítheti DiDb regisztrációját
-

2.2

ÜGYFÉL:

a ~DiDb felhasználó elnevezése az ~ÁSZF-ben

A DIDB RENDSZER KAPCSÁN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK
- DIDB ADATBÁZIS SZOLGÁLTATÁS: az ~ÁSZF 8. pontjában foglalt szolgáltatás egyike, a ~DiDb tagok
~DiDb rendszerben tárolt adatainak feltételekhez kötött továbbítása

2.2.1
-

Szolgáltatások, amelyek során a tényleges tevékenységet a DiDb felhasználó végzi
E-KÁRTYÁS E-TAGSÁGKEZELÉS: az ~ÁSZF 8. pontjában foglalt szolgáltatás egyike, teljes körű
tagságkezelési tevékenység, amelynek része az ~E-kártyás ~e-regisztráció és az ~E-kártyás ~etagságmegújítás, a tevékenységet a ~DiDb felhasználó végzi
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-

FIZIKAI KÁRTYÁS E-TAGSÁGKEZELÉS:

az ~ÁSZF 8. pontjában foglalt szolgáltatás egyike, teljes körű

tagságkezelési tevékenység, amelynek része a ~Fizikai kártyás ~e-regisztráció és a ~Fizikai
kártyás ~e-tagságmegújítás, a tevékenységet a ~DiDb felhasználó végzi
-

E-TAGSÁGKEZELÉS:

az ~E-kártyás e-tagságkezelés

és a ~Fizikai kártyás e-tagságkezelés

szolgáltatások gyűjtőneve, szolgáltatási eleme az ~e-tagságmegújítás és az ~e-regisztráció
o

E-REGISZTRÁCIÓ:

az ~e-tagságkezelés szolgáltatások egyik szolgáltatási eleme, a ~DiDb

felhasználó az ~ÁSZF 8.3.1. pontja szerint végzett tevékenysége, amely során
megtörténik az ~előregisztráció
o

E-TAGSÁGMEGÚJÍTÁS:

az ~e-tagságkezelési szolgáltatások egyik szolgáltatási eleme, a

~DiDb felhasználó az ~ÁSZF 8.3.2. pontja szerint végzett tevékenysége, célja a ~DiDb
tagság érvényességének kétévente esedékes meghosszabbítása
2.2.2
-

Szolgáltatások, amelyek során a tényleges tevékenységet a SECTRAN végzi
E-KÁRTYÁS TAGSÁGKEZELÉS: az ~ÁSZF 8. pontjában foglalt szolgáltatás egyike, teljes körű
tagságkezelési tevékenység, amelynek része az ~E-kártyás ~regisztráció és az ~E-kártyás
~tagságmegújítás, a tevékenységet a ~SECTRAN végzi

-

FIZIKAI KÁRTYÁS TAGSÁGKEZELÉS:

az ~ÁSZF 8. pontjában foglalt szolgáltatás egyike, teljes körű

tagságkezelési tevékenység, amelynek része a ~Fizikai kártyás ~regisztráció és a ~Fizikai kártyás
~tagságmegújítás, a tevékenységet a ~SECTRAN végzi
-

TAGSÁGKEZELÉS:

az ~E-kártyás tagságkezelés és a ~Fizikai kártyás tagságkezelés szolgáltatások

gyűjtőneve, szolgáltatási eleme a ~tagságmegújítás és a ~regisztráció
o

REGISZTRÁCIÓ:

a ~tagságkezelési szolgáltatások egyik szolgáltatási eleme, a ~SECTRAN az

~ÁSZF 8.2. pontja szerint végzett tevékenysége, célja a ~DiDb tagság létrehozása
o

TAGSÁGMEGÚJÍTÁS:

a ~tagságkezelési szolgáltatások egyik szolgáltatási eleme, a

~SECTRAN az ~ÁSZF 8.2. pontja szerint végzett tevékenysége, célja a ~DiDb tagság
érvényességének kétévente esedékes meghosszabbítása
2.3 AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FOGALMAK
Az E-kártyás kézikönyvben használt fogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott
fogalommagyarázatokkal.
3

AZ ADATKEZELÉSEK SZABÁLYAI

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Magyarország Alaptörvényében
rögzített alapjoga, így SECTRAN eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok
rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen:
A SECTRAN személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésébe foglalt jogalappal kezel.
Az előző bekezdésben rögzített szabályon túl SECTRAN a személyes adatok különleges kategóriáiba
tartozó személyes adatot [GDPR 9. cikk (1)] csak és kizárólag a GDPR 9. cikk (2) bekezdésébe vagy a
GDPR által adott tagállami jogalkotási felhatalmazás alapján alkotott jogszabályba foglalt feltétel
megvalósulása esetén kezel.
SECTRAN kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat
minőségét, amíg azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. SECTRAN akkor
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tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely
segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet. Amennyiben az adatot valaki (akár SECTRAN,
akár bárki más) olyan módon anonimizálta, amely következtében az érintett nem, vagy többé nem
azonosítható, az adatvédelem elveit SECTRAN az anonimizált információkra nem alkalmazza. Arra
vonatkozóan, hogy egy folyamatában mikor és miként anonimizálja SECTRAN az adatokat, a konkrét
folyamatánál ad tájékoztatást.
SECTRAN a jelen E-kártyás kézikönyv nyilvánosságra hozatalával közli az érintettel az adatkezelés célját,
az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13-14. cikkében
meghatározott tényeket.
SECTRAN munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról,
hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg.
SECTRAN munkatársai és az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek
munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.
4

SECTRAN ADATVÉDELMI RENDSZERE

SECTRAN vezető tisztségviselője SECTRAN sajátosságainak figyelembevételével meghatározta az
adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó
feladat- és hatásköröket és kijelölte az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
SECTRAN munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy
kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.
SECTRAN adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy általa megbízott adatvédelmi
tisztviselő útján.
4.1 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATVÉDELMI FELADATAI
SECTRAN vezető tisztségviselője feladatkörében eljárva:
−

felelős az érintettek 6. pontba foglalt jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosításáért,

−

felelős SECTRAN által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és
technikai feltételek biztosításáért,

−

felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy
jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához
szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért,

−

felügyeli az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét,

−

belső adatvédelmi vizsgálatot rendelhet el,

−

kiadja SECTRAN adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatait,

−

különösen súlyos törvénysértés esetén a munkajogi szabályok alapján fegyelmi eljárást indít a
személyes adatot jogszabálysértő módon kezelő személy ellen.
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4.2 AZ ADATVÉDELEMI TISZTVISELŐ ADATVÉDELMI FELADATAI
Az adatvédelmi tisztviselő feladatkörében eljárva:
−

segítséget nyújt az érintett 6. pontba foglalt jogainak biztosításában,

−

minden év január 15-ig jelentést készít a vezető tisztségviselő részére SECTRAN adatvédelmi
feladatainak végrehajtásáról,

−

jogosult az E-kártyás kézikönyv betartását bármely szervezeti egységnél ellenőrizni,

−

ellenőrzi a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az E-kártyás
kézikönyv rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a betartását és az ellenőrzés
tapasztalatairól tájékoztatja az ügyvezetőt,

−

figyelemmel kíséri az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozásokat, ezek alapján indokolt
esetben kezdeményezi az E-kártyás kézikönyv módosítását,

−

közreműködik a felügyeleti hatóságtól SECTRAN-hoz érkezett megkeresések megválaszolásában
és a felügyeleti hatóság által kezdeményezett eljárás során,

−

általános állásfoglalás megadása céljából megkeresést fogalmaz meg az Európai Adatvédelmi
Testület felé, amennyiben egy felmerült adatvédelmi kérdés jogértelmezés útján egyértelműen
nem válaszolható meg,

−

kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés vagy annak veszélyének
észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel SECTRAN-t vagy az adatfeldolgozót,

−

javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre az ellenőrzési tapasztalatai és az adatvédelmi
előírások megszegéséről készült jegyzőkönyvek alapján,

−

felügyeli a külső szervezetektől érkező személyes adatokat érintő megkeresések teljesítését,

−

gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról,

−

közreműködik,

valamint

segítséget

nyújt

az

adatkezeléssel

kapcsolatos

döntések

meghozatalában,
−

szükség esetén felvilágosítást nyújt SECTRAN munkatársai számára adatvédelmi kérdésekben,

−

véleményezi SECTRAN által kiadandó szabályzatok azon részeit, amelyek adatvédelmi kérdést
érintenek,

−

ellátja a jogszabályok által ráruházott adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

SECTRAN az adatvédelmi tisztviselő személyének kiválasztásakor minden esetben betartja a GDPR 3738. cikkében foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy SECTRAN kizárja, hogy SECTRAN vezető
tisztségviselője egyben adatvédelmi tisztviselő is lehessen.
5

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében SECTRAN az alábbi intézkedéseket
alkalmazza:
-

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára
fel nem tárhatóak;

-

a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott
helyiségben helyezi el;

-

a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

-

SECTRAN adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan
helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

-

SECTRAN adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével az általa használt
papíralapú adathordozót elzárja;
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amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, SECTRAN az irányadó

-

biztonsági szabályokat alkalmazza a digitálisan tárolt dokumentumokra.
A számítógépen, illetve a hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében SECTRAN az alábbi
intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
az adatkezelés során használt számítógépek a társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött

-

tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a társaság;
a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal

-

- legalább felhasználó névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről SECTRAN
rendszeresen gondoskodik;
-

az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

-

a felhőalapú, hálózati kiszolgáló gépeken (a továbbiakban: szerverek) tárolt adatokhoz csak
megfelelő jogosultsággal és csak az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;
amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot

-

tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
az adattárolásra szolgáló, felhőalapú szervereken megvalósuló adatkezelési, illetve titkosítási

-

protokollokra vonatkozó folyamatait külön dokumentumban szabályozza, illetve teszi közzé;
a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeres időközönként, a teljes

-

adatállományra vonatkozó mentést végez;
a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; a

-

rendelkezésre

álló

számítástechnikai

eszközökkel,

azok

alkalmazásával

megakadályozza

illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.
6

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

SECTRAN a DiDb rendszer üzemeltetése során személyes adatokat kezel. A GDPR 15-21. cikkei szerint
ezért az érintett az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet SECTRAN adatkezelése során:
−

az érintett kérheti a 6.1. pont szerint tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

−

az érintett kérheti a 6.2. pont szerint személyes adatainak helyesbítését,

−

az érintett kérheti a 6.3. pont szerint személyes adatainak törlését,

−

az érintett kérheti a 6.4. pont szerint személyes adatai kezelésének korlátozását,

−

az érintett tiltakozáshoz való jogát a 6.5. pont szabályozza,

−

az érintett élhet a 6.6. pont szerinti adathordozhatósághoz való jogával,

−

az érintett panasztételi és jogorvoslati lehetőségeivel a 6.7. pont szerint élhet.

SECTRAN annak érdekében, hogy az érintettek jogaikkal élhessenek, jelen E-kártyás kézikönyv 6.
pontjában rögzíti az érintetti joggyakorlással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és eljárási
szabályokat.
SECTRAN minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden
esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör,
átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
SECTRAN az érintettnek adott minden tájékoztatást főszabály szerint írásban tesz meg, ideértve az
elektronikus utat is.
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Amennyiben az érintett kéri a szóbeli tájékoztatást, úgy személyazonossága igazolását követően a
SECTRAN erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja.
SECTRAN az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha SECTRAN erre
felhatalmazott munkatársa meggyőződött az érintett személyazonosságáról.
Az érintett személyazonosságáról való meggyőződésnek számít, ha SECTRAN erre felhatalmazott
munkatársa előtt:
−

az érintett személyazonosságát a hatályos magyar jog szerinti személyazonosság igazolására
alkalmas okmány bemutatásával (így különösen, de nem kizárólagosan személyazonosító
igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel) igazolja,

−

az érintett személyazonosságát az Európai Unió joga szerint személyazonosság igazolására
alkalmas okmány bemutatásával igazolja,

−

az érintett kérelme SECTRAN előtt már korábbi ügyből ismert, az érintetthez köthető e-mail
címről érkezik,

−

az érintett kérelme SECTRAN által biztosított, zárt, a megfelelő személyazonosítás megtörténte
után használható csatornán érkezik.

SECTRAN nem fogadja el a személyazonosítás telefonos úton történő egyetlen formáját sem, így
telefonon az érintett nem kezdeményezheti a 6. pontba foglalt jogainak érvényesítését.
Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, SECTRAN az érintetti joggyakorlási
kérelmet elutasítja.
SECTRAN az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a 6. pontba
foglalt jogaival kapcsolatos kérelem esetén.
A kérelem SECTRAN-hoz való beérkezésének az számít, ha az igényt az érintett:
−

szóban személyesen SECTRAN erre felhatalmazott munkatársa előtt elmondja, aki elvégzi a
személyazonosítást,

−

az írásba foglalt igény SECTRAN elérhetőségére megérkezik.

A határidőt SECTRAN maximum további két hónappal meghosszabbítja, ha a kérelem összetettsége
vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma azt indokolja. A határidő meghosszabbításáról a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton
tájékoztatja az érintettet.
Amennyiben SECTRAN nem intézkedik az érintett kérelmére, úgy az érintett a 6.7. pontba foglalt
jogorvoslati jogával élhet SECTRAN ellen.
SECTRAN az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi.
Az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás és intézkedés megtételéért SECTRAN adatvédelmi
tisztviselője felelős.
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A 6.1. pont szerint nyújtott tájékoztatásnak minden esetben tartalmaznia kell az érintett további
jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségre való felhívást.
Arra nézve, hogy az érintett melyik adatára nézve milyen érintetti jogot gyakorolhat, a 7/A. és 7/B. sz.
melléklet nyújt konkrét felvilágosítást.
6.1 AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA A RÁ VONATKOZÓ ADATKEZELÉSRŐL
Amennyiben az érintett a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogával kíván élni, úgy SECTRAN az
alábbiakról tájékoztatja válaszában az érintettet:
−

az adatkezelés célja vagy céljai,

−

az érintett személyes adatok kategóriái,

−

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a
SECTRAN már közölte vagy a jövőben közölni fogja,

−

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai,

−

a helyesbítési jog gyakorlásának szabályai,

−

a törlési jog gyakorlásának szabályai,

−

az adatkezelés korlátozására irányuló jog gyakorlásának szabályai,

−

a tiltakozási jog gyakorlásának szabályai,

−

a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga,

−

ha a személyes adatok forrása nem az érintett, a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

−

amennyiben az adatkezelés automatizált döntéshozatalon alapszik, úgy ennek ténye, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk.

Jelen felsorolás megegyezik a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információcsomaggal.
Ezért SECTRAN e tájékoztatás megadása során minden esetben megvizsgálja, hogy van-e eltérés a GDPR
15. cikk (1) aktuálisan alkalmazandó normaszövege és a fenti felsorolás között: amennyiben igen, úgy a
tájékoztatás megadásakor a GDPR 15. cikk (1) az irányadó.
SECTRAN e tájékoztatás során az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
kérelmére az érintett rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha a másolat igénylésére vonatkozó jog
hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.
SECTRAN egyetlen munkatársa sem ad tájékoztatást SECTRAN által kezelt konkrét személyes adatról
telefonos úton.
6.2 AZ ÉRINTETT HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOGA
Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és a személyes adat rendelkezésre áll,
SECTRAN a személyes adatot helyesbíti és azzal egyidőben tájékoztatja az érintettet a helyesbítés
tényéről és időpontjáról.
Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre a személyes
adat, amelyre a már kezelt adatot helyesbíteni kell, hiánypótlásra hívja fel SECTRAN az érintettet.
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6.3 AZ ÉRINTETT TÖRLÉSHEZ VALÓ JOGA
Amennyiben az érintett törléshez való jogával él, úgy a személyes adatot SECTRAN olyan módon törli,
hogy helyreállítása többé ne legyen lehetséges. Amennyiben a személyes adat a személyes adatot
hordozó adathordozóról nem törölhető, SECTRAN a személyes adat adathordozóját megsemmisíti.
6.3.1 Általános törlési jog
SECTRAN az általa kezelt személyes adatot késeledelem nélkül törli, amennyiben az alábbi feltételek
egyike megvalósul:
−

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt SECTRAN kezeli, azaz a
DiDb-tag tagsága bármilyen okból megszűnik,

−

az érintett eredményesen tiltakozik az adatkezelés ellen a 6.5. pont szerint,

−

SECTRAN tudomására jut, hogy a személyes adat kezelése jogellenes,

−

a személyes adatokat a SECTRAN-ra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.3.2 Hozzájárulás visszavonása
SECTRAN az általa kezelt személyes adatot késedelem nélkül törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)] és e hozzájárulását az érintett visszavonja.
SECTRAN kijelenti, hogy a hozzájárulás visszavonása bár azt jelenti, hogy az adott adatot a SECTRAN
nem kezeli tovább, de az adat hiányában is fenntartható a DiDb-tagsági jogviszony, így az adat az
érintett szuverén döntése alapján a későbbiekben is ismételten megadható. Hátrány az adat meg nem
adása vagy a hozzájárulás visszavonása miatt senkit nem érhet.
6.4 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ FŰZŐDŐ ÉRINTETTI JOG
Az érintett kérelmezheti SECTRAN-nál rá vonatkozóan a SECTRAN által tárolt személyes adatok
megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
SECTRAN az érintett kérelmére akkor korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike
fennáll:
−

az érintett kérelmében vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig SECTRAN ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát,

−

az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,

−

bár SECTRAN-nak az adatkezelés megkezdése előtt meghatározott cél eléréséhez már nincs
szüksége a személyes adat kezelésére, de az érintett kérelmében igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben a személyes adat kezelését korlátozza SECTRAN, úgy a korlátozás időtartama során csak az
érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás nem vonatkozik az adat tárolására, mint adatkezelési műveletre, azt a korlátozás alatt is
köteles megtenni SECTRAN.
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Amennyiben az adatkezelés korlátozását SECTRAN feloldja, azzal egyidejűleg ennek tényéről tájékoztatja
az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént.
6.5 TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN
Az érintettet csak azon adatkezelési művelettel szemben tiltakozhat, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) f) pontja szerinti adatkezelői vagy harmadik féli jogos érdek. Bár a GDPR megadja a jogot az érintett
számára, hogy tiltakozzon a GDPR 6. cikk (1) e) pontja szerinti jogalapon történő adatkezelés ellen is,
SECTRAN ezen a jogalapon adatot nem kezel. A GDPR szintén megadja a jogot az érintett számára, hogy
a jogalaptól függően tiltakozzon a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, ilyen célú adatkezelést
SECTRAN azonban nem folytat.
Tiltakozás esetén SECTRAN megvizsgálja, hogy ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok
indokolja-e, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
A vizsgálat során SECTRAN köteles a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti adatkezelést alátámasztó ún.
„érdekmérlegelési tesztet” a tiltakozással érintett jogérvényesítésre vonatkozó eset minden lényeges
körülményét figyelembe véve felülvizsgálni és arról összegzést készíteni. Az összegzés nem tartalmazhat
olyan adatot, amely a joggyakorló személy személyes adata. Az összegzés elkészítése az adatvédelmi
tisztviselő feladata.
Amennyiben SECTRAN arra jut vizsgálata során, hogy a jogos ok az adatkezelést indokolja, erről
tájékoztatja az tiltakozási jogával élő érintettet és az adatot tovább kezeli. Ebben az esetben az érintett
tiltakozása eredménytelennek minősül.
Amennyiben SECTRAN arra jut vizsgálata során, hogy a jogos ok az adatkezelést nem indokolja, az
adatkezelést haladéktalanul megszünteti. Ebben az esetben az érintett tiltakozása eredményesnek
minősül. SECTRAN azonban felhívja minden érintett figyelmét, hogy adatkezelési rendszerét úgy
alakította ki, hogy szakvéleménye szerint minden, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalappal kezelt
adat hiányában az adatkezelés célja nem érhető el. Így amennyiben az érintett bár eredményesen
tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy az adat törlésével egyidőben az érintett minden más, a DiDbtagságra vonatkozó adatát törli SECTRAN, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja az adott érintettre
vonatkozóan nem érhető el. (Ezen szabály alól a jogszabály által kötelezően előírt adatkezelés – GDPR 6.
cikk (1) c) szerinti jogalappal kezelt adatok – jelentenek csak kivételt, azok ugyanis a jogszabályban
meghatározott határidőn belül nem törölhetőek.)
6.6 AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ ÉRINTETTI JOG GYAKORLÁSA
Abban az esetben, ha valamely, a 7. pontban részletezett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b)
szerinti, SECTRAN és az érintett közötti szerződéses jogviszony, úgy az érintett jogosult arra, hogy a róla
SECTRAN által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja. SECTRAN a jelen pontnak való megfelelést elsősorban .xml, .csv vagy .doc formátumban
teljesíti a kérelemmel érintett személyes adatok jellegétől függően.
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Az érintett kérelmezheti továbbá SECTRAN-tól, hogy annak technikai megvalósíthatósága esetén az
általa kezelt személyes adatokat egy másik, az érintett által egyértelműen megjelölt adatkezelőnek
továbbítsa.
6.7 JOGORVOSLAT
Az érintett a GDPR 77. cikk (1) bekezdése alapján SECTRAN adatkezelési eljárásával kapcsolatos
panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat. Tekintettel SECTRAN tevékenységi központjára, az
adatkezelési folyamataival szemben a magyar felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság minősül a GDPR 56. cikke szerinti fő felügyeleti hatóságnak. A NAIH-hal
többek között a www.naih.hu oldalon feltüntetett elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat.
Az érintett a GDPR 79. cikk (1) bekezdése szerint SECTRAN adatkezelési eljárásával kapcsolatos jogsértés
miatt a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is fordulhat.
7

A DIDB RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

SECTRAN adatkezelőként a DiDb rendszer üzemeltetése során az érintett személyes adatait kezeli. Az
adatkezelés fő célja minden adatkezelési művelet során azonos: a DiDb rendszer működtetése. A
SECTRAN azonban adatkezelését a jobb áttekinthetőség érdekében alcélokra és ehhez kapcsolódó
műveletekre bontotta, ugyanis nem mindegyik folyamat zajlik ugyanazon jogalappal.
Jelen 7. pontban ezért SECTRAN minden eltérő alcélú folyamatot rögzít és elmagyaráz.
Amennyiben a gépjárművezető az E-kártyás tagságkezelési szolgáltatás igénybevételével kerül
SECTRAN-nal kapcsolatba, úgy az adatokat ő maga adja meg SECTRAN számára: ebben az esetben az
adatkezeléshez szükséges személyes adatokat SECTRAN közvetlenül az érintettől szerzi meg, jelen
folyamatleírások egyben a GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatásnak minősül.
Abban az esetben azonban, ha a gépjárművezetőt SECTRAN által erre feljogosított E-kártyás etagságkezelési szolgáltatást igénybe vevő partnere előregisztrálja a DiDb rendszerbe, úgy az
adatkezeléshez szükséges személyes adatokat SECTRAN a saját partnerétől kapja meg, ezért jelen
folyamatleírások ezen lépésekre vonatkozó részei a GDPR 14. cikke szerinti tájékoztatásnak minősül.
7.1 AZ ADATKEZELŐRE ÉS AZ ADATKEZELÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Adatkezelő megnevezése:

SECTRAN

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

Cg.16-09-016061

Adatkezelő székhelye:

5008 Szolnok, Fazekas Mihály u. 42.

Adatkezelő e-elérhetősége:

info@sectran.eu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dataprotection@sectran.eu

Az adatkezelő adatkezelési folyamatába adatfeldolgozóként bevont harmadik felek: a DiDb
rendszer üzemeltetése során SECTRAN több partnerrel működik együtt. Ezen partnerek három feladatot
láthatnak el:
−

a gépjárművezetőket regisztrálják a DiDb rendszerbe, illetve elvégzik tagságmegújításukat,

−

a DiDb rendszer alkalmazása során helyszínileg ellenőrzik a gépjárművezető DiDb-tagságát,
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−

elvégzik az FSC-t.

7.2 AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK BEMUTATÁSA
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA: a DiDb rendszer üzemeltetése
A DiDb célja a sofőrrel kapcsolatos kockázatok és veszteségek csökkentése a szárazföldi áruszállítás
során. A DiDb rendszer működtetésével SECTRAN célja, hogy a DiDb független adatbázisában
nyilvántartott, megbízható gépjárművezetők regisztrálásával csökkentse az ellátási lánc humán faktorral
kapcsolatos kockázatait.
SECTRAN által üzemeltetett DiDb nem szakmai kamara, nem érdekvédő szervezet, az abban való
tagság a sofőrök számára nem kötelező! SECTRAN missziója, hogy az évente egyre nagyobb mértéket
öltő közúti árufuvarozás ellen vagy annak során történő bűncselekmények száma csökkenthető legyen.
A DiDb a minősített és ellenőrzött kamionsofőröket nyilvántartó, a logisztikai piaci szereplők által
megosztott adatbázis. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy csak a DiDb-tagok megbízhatóak. Egyes
piaci szereplők azonban dönthetnek úgy, hogy részesei kívánnak lenni a DiDb rendszernek és egyes –
jellemzően nagy értékű - fuvarokat csak olyan gépjárművezetőkre bízzák, akik hitelt érdemlően
bizonyították megbízhatóságukat.
SECTRAN ezért kijelenti, hogy a DiDb tagsággal nem rendelkező gépjárművezetőket nem érheti olyan
hátrány, vagy negatív diszkrimináció, amely ellehetetlenítené a munkavállalásukat.
A

DiDb-tagság

azonban

járhat

előnyökkel

azok

számára,

akik

részesei

kívánnak

lenni

gépjárművezetőként a rendszernek. A pontgyűjtésen alapuló rendszerben nyomon követhető, hogy
valaki valóban megbízhatóan teljesíti a munkáját – a megbízók folyamatosan visszajelzést adnak a
sofőrök teljesítményéről, hozzájárulva ezzel az adatbázisban lévő sofőrök kollektív minősítéséhez.
A DiDb-tagság a gépjárművezető egyéni döntésén alapul: kíván-e DiDb-tag lenni vagy sem.
Amennyiben igen, úgy szerződéses jogviszonyt kell létesítsen SECTRAN-nal. Szerződéses jogviszony
közvetlenül SECTRAN vagy az E-kártyás e-regisztrációs szolgáltatást igénybe vevő partner segítségével
hozható létre.
7.3 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJAI
SECTRAN és a DiDb rendszerbe regisztrálni kívánó gépjárművezető között szerződéses jogviszony jön
létre. SECTRAN felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges, az E-kártyás
kézikönyv 7/A. és 7/B. sz. mellékletében ekként megjelölt adatok megadása a szerződés megkötésének
előfeltétele. Amennyiben ezen adatokat az érintett nem adja meg SECTRAN részére, úgy a szerződés
nem jöhet létre.
Az adatkezelési cél elérése érdekében történő adatkezelési műveleteknek azonban egyes
műveletek esetén különböző jogalapja van:
7.3.1

GDPR 6. cikk (1) b): SECTRAN és a gépjárművezető közötti szerződéses jogviszony létesítése és
teljesítése
A DiDb tagság létrehozása, illetve fenntartása szerződéses jogviszonyt teremt SECTRAN és a
gépjárművezető között, a DiDb rendszer igénybevétele ugyanis egy szolgáltatás igénybevétele. A
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gépjárművezető SECTRAN-nal történő szerződés megkötésével egyben DiDb taggá is válik: abban az
esetben azonban, ha a gépjárművezető adatai előregisztráció során kerülnek a DiDb rendszerbe, úgy az
adat rendszerbe történő bekerülése és a szerződés létrejövetele közötti időszak a szerződés
előkészítésének időszaka.
A szerződés részleteit jelen E-kártyás kézikönyv és a 2. számú melléklet szerinti szerződés tartalmazzák.
7.3.2 GDPR 6. cikk (1) a): a DiDb tag gépjárművezető hozzájárulása
A DiDb rendszer üzemeltetése során előfordulnak olyan adatok, amelyek a gépjárművezető és SECTRAN
közötti szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos hatékonyabb kommunikációt teszik lehetővé. Ezen
adatokra nézve teljes egészében a DiDb tag döntése, hogy meg kívánja-e ezeket adni vagy sem:
hátrányba nem kerül akkor sem, ha nem adja meg az adatokat, de saját preferenciái szerint számára
kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé, ha megadja az adatot.
Abban az esetben, ha e-kártyás e-regisztráció során kerül be a DiDb rendszerbe az ilyen adat, SECTRAN
ellenkező bizonyításig úgy tekinti, hogy az adatot SECTRAN előregisztrációt végző partnere a
gépjárművezető hozzájárulása alapján rögzítette.
Az ezen a jogalapon kezelt adatokat a gépjárművezető bármikor töröltetheti a rendszerből, azaz
visszavonhatja az adat kezeléséhez adott hozzájárulását, tagsági jogviszonyát az adat törlése nem érinti.
7.3.3 GDPR 6. cikk (1) c): SECTRAN-ra vonatkozó jogi kötelezettség
Egyes adatkategóriák esetében a magyar tagállami jog ír elő SECTRAN-ra nézve olyan jogi
kötelezettséget, amely csak az adat kezelésével teljesíthető. Ilyen adatkategória kettő van:
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) előírása szerint a könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
SECTRAN ezt akként teljesíti, hogy a számviteli bizonylatot a kiállítás évét követő 8. év végéig
őrzi meg. A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat ezért, tekintettel arra, hogy a számlára
kerülnek rá, ezen előírás miatt a DiDb-tagsági jogviszony további lététől függetlenül SECTRAN
megőrzi.
- mivel SECTRAN szolgáltatása a tagok számára, mint természetes személyek számára biztosított
szolgáltatás, ezért a tagok fogyasztóvédelmi jogaikkal élhetnek. A Magyarországon hatályos, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2) a fogyasztói jogok
érvényesítésével összefüggésben kinyilvánítja, hogy a fogyasztó szóban vagy írásban panaszt
közölhet a vállalkozással. A panasztételi jogot a SECTRAN azonban nem csak a természetes
személyek számára, hanem partnerei számárai is biztosítja. Ezért abban az esetben,
amennyiben panasz érkezik, SECTRAN azt iktatja és a törvény 17/A. § (7) alapján a panaszról
felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.
7.3.4 GDPR 6. cikk (1) f): SECTRAN és partnereinek jogos érdeke
A 7/A. és 7/B. sz. mellékletben megjelölt egyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtásából fakad ugyan,
ám az SECTRAN és az árufuvarozásban érintett partnereinek jogos érdeke. A DiDb rendszer
üzemeltetésének céljának eléréshez az ott megjelölt adatkategóriák kezelése elengedhetetlenül
szükséges. Ezek kezelhetőségére SECTRAN úgynevezett érdekmérlegelési teszt lefolytatását végezte el
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és minden, az E-kártyás kézikönyvben ekként megjelölt adattal kapcsolatosan arra a következtetésre
jutott, hogy SECTRAN és partnereinek, a DiDb rendszer üzemeltetéséhez és céljaihoz fűződő jogos
érdekek érvényesítéséhez szükségesek és nem jelentik a tagok érdekeinek, alapvető jogainak és
szabadságainak túlzott korlátozását vagy sérelmét.
SECTRAN és partnereinek jogos érdeke a fuvarozott áru olyan megbízható személy által történő
szállítása, akinek személyes adatai ismertek mind a partner, mind pedig SECTRAN előtt, büntetlen
előéletű és nagy bizonyossággal kijelenthető róla, hogy nem fog semmilyen, a szállított termék
biztonságát veszélyeztető cselekményt elkövetni. A sok egyedi esetből összeálló felettes érdek, hogy a
DiDb rendszer be tudja tölteni azt a célját és funkcióját, amelyre létrehozták: a megbízható sofőrök
fehérlistája lehessen, csökkentve a közúti fuvarozás során bekövetkező káresemények számát és
volumenét.
7.4 A TAGGÁ VÁLÁS LÉPÉSEI
E-kártyás DiDb taggá két folyamat részeseként válhat egy érdeklődő:
−

e-kártyás regisztráció eredményeként vagy

−

e-kártyás e-regisztráció eredményeként

A két folyamat között két eltérés van, ezeken túl a DiDb taggá válás folyamata megegyezik a
regisztrációs és az e-regisztrációs folyamatban résztvevő gépjárművezetők számára. Így a továbbiakban
a taggá válás lépéseit mutatjuk be: abban az esetben, ha a két folyamat között eltérés van, arra felhívjuk
a figyelmet.
7.4.1 Eltérések az e-kártyás e-regisztráció és az e-kártyás regisztráció között
1. eltérés: az adatot rögzítő személye
−

e-kártyás regisztráció: a gépjárművezető adatait a rendszerbe a SECTRAN munkatársa rögzíti

−

e-kártyás e-regisztráció: a gépjárművezető adatait a rendszerbe egy adatrögzítési jogosultsággal
rendelkező DiDb kezelő rögzíti

Az eltérés okán:
−

e-kártyás regisztráció esetén a gépjárművezető adatai a DiDb rendszerben közvetlenül a
gépjárművezetőtől származnak, ezért az adatkezelésről a GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatást
kapja meg (lásd az 1. számú mellékletet)

−

e-kártyás e-regisztráció esetén a gépjárművezető adatai a DiDb rendszerben a DiDb kezelőtől
származnak, ezért az érintett gépjárművezető az adatkezelésről a GDPR 14. cikke szerinti
tájékoztatást kapja meg (lásd az 1. számú mellékletet)

2. eltérés: a gépjárművezető személyének hitelesítése
−

e-kártyás regisztráció: tekintettel arra, hogy a gépjárművezető adatait SECTRAN munkatársa a
gépjárművezető személyes megjelenésekor rögzíti a DiDb rendszerbe, így a gépjárművezető
személyét SECTRAN munkatársa SECTRAN nevében hitelesíti, a rendszerbe bekerülő
gépjárművezető személye hitelesítettnek minősül

−

e-kártyás e-regisztráció: tekintettel arra, hogy a gépjárművezetővel az e-regisztrációs folyamat
során nem találkozik személyesen SECTRAN egyetlen munkatársa sem, ezért a gépjárművezető
egy FSC-en kell átessen, ezért a rendszerbe bekerülő gépjárművezető csak a sikeres FSC-t
követően minősül hitelesítettnek
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Az eltérés okán:
−

e-kártyás regisztráció esetén a gépjárművezető a sikeres regisztrációt követően azonnal DiDb
taggá válhat, ha a Sectran applikáció segítségével aláírja a 2. számú melléklet szerinti szerződést
és ezáltal szerződik SECTRAN-nal

−

e-kártyás e-regisztráció esetén a gépjárművezető csak a sikeres FSC-et követően válhat DiDb
taggá és csak ezt követően írhatja alá a Sectran applikáció segítségével a 2. számú melléklet
szerinti szerződést és szerződhet SECTRAN-nal

7.4.2 A gépjárművezető adatainak rögzítése
A gépjárművezető adatait a folyamattól függően vagy SECTRAN munkatársa, vagy egy adatrögzítési
jogosultsággal rendelkező DiDb kezelő rögzíti a DiDb rendszerbe.
Függetlenül az adatrögzítő személyétől, a rögzítendő adatok mindkét folyamat során azonosak. Az
adatot rögzítő személy az alábbi adatkategóriákhoz tartozó adatokat rögzíti vagy rögzítheti a
rendszerben:
−

a szerződéskötéshez és a szerződéses jogviszony fenntartásához szükséges személyazonosító
adatok (személyazonosításra szolgáló adatok)

−

kapcsolattartásra vonatkozó adatok

−

pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok

−

fuvar felvételére és teljesítésére való hatósági alkalmasságra vonatkozó adatok

−

erkölcsi bizonyítványra vonatkozó adatok

Az adatkategóriákhoz tartozó konkrét személyes adatok részletes leírása, valamint az, hogy az adatot
milyen jogalappal kezeli SECTRAN, a 7/A. és 7/B. számú mellékletben található.
A DiDb rendszerbe feltöltött telefonszámot egy OTP (One-Time Password) számsor segítségével
hitelesíteni kell.
A hitelesített telefonszámra érkezik ugyanis a regisztráció vagy előregisztráció végét követően a
regisztrációs kód. A regisztrációs kódot sem SECTRAN munkatársa, sem a DiDb kezelő nem látja, hiszen
az a gépjárművezető telefonszámára érkezik.
Figyelem: a regisztrációs kód a telefonszámra érkezést követő 96 napon belül érvényes, ezen határidőn
belül le kell zárni a taggá válási folyamatot. A 96 nap eredménytelen elteltével a taggá válási folyamat
automatikusan véget ér, és azt csak egy újabb regisztrációs kód igénylésével lehet folytatni!
7.4.3

Gyakran ismételt kérdések a regisztrációval, az előregisztrációval és a megadandó adatokkal
kapcsolatosan
Miért van szükség mindhárom igazolvány lejárati dátumának rögzítésére?
Minden igazolvány más és más jogosultsági kérdésekről dönt:
-

személyazonosító igazolvány: lejárt személyazonosító igazolvánnyal a gépjárművezető közúti
ellenőrzés során félreállítható, ha nem tudja magát más igazolvánnyal igazolni;

-

jogosítvány: lejárt jogosítvánnyal vagy kategóriaérvényességgel a gépjárművezető közúti
ellenőrzés során félreállításra kerülhet, hiszen nem alkalmas hatóságilag közúti közlekedésre
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útlevél: lejárt útlevéllel vagy érvényes útlevél nélkül a gépjárművezető nem tud olyan

-

desztinációkba (vagy olyan tranzitországokba) belépni, amelyek nem részei a schengeni
övezetnek
Ezek az információk fontosak a különböző utak meghatározásakor. A különböző igazolványok
különböző fuvarok felvételére biztosítanak jogosultságot.
Mi dönti el, hogy a gépjárművezető apja vagy az anyja nevét kéri-e SECTRAN?
Bizonyos európai országokban az azonosításhoz - eltérően a magyar rendszertől – nem az anya nevét
kell megadniuk az érintetteknek, hanem az apa nevét; valamint vannak olyan országok, ahol egyiket
sem, esetleg mindkettőt. Az adatra a személyazonosítás céljából van szükség. Annak listája, hogy melyik
ország állampolgárai melyik kategóriába tartoznak, az 5. sz. mellékletben található.
Miért van szükség az erkölcsi bizonyítványra?
Annak érdekében, hogy megkezdődhessen a gépjárművezető tagsági kérelmének érdemi elbírálása, a
gépjárművezetőnek érvényes erkölcsi bizonyítványt kell SECTRAN részére benyújtania. Tekintettel arra,
hogy a DiDb a megbízható gépjárművezetők rendszere, SECTRAN fenntartja a jogot arra, hogy a
gépjárművezető rendszerbe történő felvételét összhangba állítsa a rendszer céljaival.
A DiDb tagság feltétele a büntetlen előélet, így annak eldöntését, hogy egy gépjárművezető tagja lehete a DiDb rendszerének, SECTRAN hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásához köti. SECTRAN és a
gépjárművezetők között létrejövő jogviszony jellegénél fogva – a DiDb rendszer célja miatt – olyan
bizalmi viszony, amelynek megalapozásához szükséges a gépjárművezető büntetlen előélete.
A büntetlen előélet igazolásához csak 96 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fogadható
el.
Mire használja SECTRAN az erkölcsi bizonyítványt?
Mivel SECTRAN és a DiDb felhasználók (gyártók, szállítmányozók és fuvarozók) között fennálló
jogviszony alapján SECTRAN csak olyan gépjárművezetőket enged a DiDb rendszer tagjává válni, akik
erkölcsileg megfelelnek a DiDb rendszer céljainak, ezért SECTRAN ellenőrzi az erkölcsi bizonyítványok:
−

érvényességét (bárki számára elérhető módon), illetve

−

a regisztrációs szempontok alapján azok tartalmát.

Az erkölcsi bizonyítvány ellenőrzésének határideje:
- magyar állampolgárság esetén max. 2 munkanap
- egyéb állampolgárok esetében max. 30 munkanap
Milyen módon kezeli SECTRAN az erkölcsi bizonyítványon szereplő adatokat?
SECTRAN előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy az erkölcsi bizonyítvány bemutatásának célja a DiDb
tagságra való érdemesség eldöntése, így ezen adat a döntéshez elengedhetetlen SECTRAN számára.
Ki fér hozzá az erkölcsi bizonyítványon szereplő személyes adatokhoz?
Az erkölcsi bizonyítványban szereplő adatokat SECTRAN vagy a DiDb kezelő ismerheti meg azáltal, hogy
megvizsgálja a bemutatott erkölcsi bizonyítványt és SECTRAN regisztrációs vezetője eldönti, hogy ennek
alapján a regisztráló személy megfelel-e az előfeltételként meghatározott büntetlen előéletnek.
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Tárol az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos bármilyen adatot a SECTRAN?
SECTRAN és a DiDb felhasználók közötti jogviszony alapján SECTRAN garanciát vállal arra, hogy csak a
DiDb rendszer előfeltételeinek megfelelő személyt enged a rendszer tagjává válni.
Annak érdekében, hogy SECTRAN bizonyítani tudja, hogy
−

a regisztráció során megvizsgálta az erkölcsi bizonyítvány érvényességét

−

a regisztráció során milyen elérhető adatok alapján ítélte meg a gépjárművezető tagságát

az alábbi adatokat a szerződéskötéshez és a DiDb tagság fenntartásához szükséges adatokkal együtt,
azonos tárolási módon és tárolási határidővel rögzíti a SECTRAN:
−

erkölcsi bizonyítvány benyújtásának és kiállításának dátuma, kiállító hatóság megnevezése

−

erkölcsi bizonyítvány okmányszáma, amennyiben az adott erkölcsi bizonyítvány rendelkezik
ilyennel,

−

erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója, amennyiben SECTRAN közreműködésével történik az
erkölcsi bizonyítvány beszerzése

Ezen adatok a GDPR szerint nem számítanak különleges személyes adatnak, mert nem bűnügyi
személyes adatok.
Tárolja-e az erkölcsi bizonyítványról készült elektronikus másolatot a SECTRAN?
A DiDb tagságra való érdemesség eldöntéséig igen, azt követően nem.
Mi történik azzal, akinek a regisztrációkor vagy az előregisztrációkor nem áll rendelkezésre
érvényes erkölcsi bizonyítvány?
Amennyiben a regisztráció vagy előregisztráció során a gépjárművezetőről nem áll rendelkezésre a
fentiekben meghatározott erkölcsi bizonyítvány, úgy azt utólag személyesen bemutathatja vagy postán
is megküldheti hiánypótlásként SECTRAN-nak. SECTRAN a hiánypótlásként benyújtott erkölcsi
bizonyítványról nem készít digitális másolatot, a döntési eljárás lezárultával az erkölcsi bizonyítványt
megsemmisíti. Ez alól csak akkor tesz kivételt, ha felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is küld a
jelentkező az erkölcsi bizonyítványával együtt – ebben az esetben SECTRAN az erkölcsi bizonyítványt a
felbélyegzett és megcímzett válaszborítékban a megjelölt címre visszaküldi.
Hiánypótlásként SECTRAN nem fogadja el az érvényes erkölcsi bizonyítvány szkennelt képét, mert abban
az esetben SECTRAN egyetlen munkatársa sem tudja megvizsgálni az elektronikus másolat képi- és
tartalmi megfelelőségét, azaz nem biztosított, hogy az elektronikus másolat a benyújtásig nem került
esetlegesen módosításra.
7.4.4

Regisztrálás a DiDb applikációba, szerződéskötés a SECTRAN-nal

A gépjárművezető SECTRAN-nal csak a Sectran applikáció segítségével tud szerződni, a rá vonatkozó
regisztráció vagy előregisztráció véglegesítésével.
Az applikációba a regisztrációs kód és a (regisztráció vagy előregisztráció során generált) tagsági szám
segítségével lehet belépni. A belépést követően az alábbiak szerint van lehetőség a 2. számú melléklet
szerinti szerződés aláírására:
−

e-kártyás regisztráció esetén a gépjárművezetőnek a sikeres belépést követően 30 napja van a
szerződés megkötésére
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−

e-kártyás e-regisztráció esetén a gépjárművezető a sikeres belépést követően 6 hónapon belül
kell teljesítse az első fuvarfelvételét, ahol megtörténik az FSC, a sikeres FSC-t követően válik
hitelesítettnek a személyazonossága, így a sikeres FSC-t követően 30 napja van a szerződés
megkötésére azzal, hogy csak abban az esetben minősül a megkezdett fuvar DiDb-fuvarnak, ha
a szerződés már megköttetett

A meghatározott határidőn belül SECTRAN három alkalommal emlékeztető e-mailt küld a
gépjárművezető DiDb rendszerbe regisztrált e-mail címére. E-kártyás e-regisztráció esetén a DiDb kezelő
is értesítést kap, hogy az általa előregisztrált gépjárművezető megkötötte-e a szerződést.
7.4.5

A 2. számú melléklet szerinti szerződés

SECTRAN és a gépjárművezető között létrejövő jogviszony tartalmát szerződés rögzíti, mely szerződéses
feltételeket a gépjárművezető alá kell írja ahhoz, hogy a jogviszony érvényesen létrejöhessen. A
szerződéses feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A szerződést a DiDb tagok által leggyakrabban
használt nyelvekre lefordította SECTRAN, a gépjárművezető a szerződés aláírása előtt választhat a
rendelkezésre álló nyelvek közül.
A szerződés aláírása során a gépjárművezető nem a 2. számú mellékletet írja alá, hanem az azonos
tartalommal bíró, de önálló dokumentumot, amely a továbbiakban SECTRAN és a gépjárművezető
közötti tényleges szerződéssé válik!
A 2. számú melléklettel SECTRAN a Ptk. 6:78. § (1) szerinti kötelezettségét teljesíti azzal, hogy a szerződni
kívánó gépjárművezető annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerhesse.
A ténylegesen létrejövő szerződést SECTRAN az aláíráskor pdf formátumban elmenti és a Ptk. 6:82. § (1)
b) szerint a DiDb taggá váló gépjárművezető azt bármikor elérheti a DiDb Applikáció használatával.
Amennyiben gépjárművezető nem írja alá a rendelkezésre álló idő alatt a szerződést vagy kifejezetten
visszautasítja azt, akkor gépjárművezető adatai törlésre kerülnek, DiDb tagságának érvényessége „Alvó”
státuszra változik. A tagság felvételi kérelem újbóli elindítására (ún. újraaktiválásra) kizárólag a személyes
adatok újbóli rögzítésével van lehetőség.
7.4.6 FSC (First Security Check)
FSC csak e-kártyás e-regisztráció esetén szükséges. Mint azt már korábban írtuk, a FSC-re azért van
szükség, mert a gépjárművezető SECTRAN-nal lép szerződéses jogviszonyba a DiDb rendszer
használatára, ám e-kártyás e-regisztráció esetén a gépjárművezető SECTRAN munkavállalójával nem
találkozik személyesen. SECTRAN ezért a gépjárművezető személyazonosságának hitelesítése céljából
bevezette a „négy szem elvét”, amely azt jelenti, hogy két egymástól független DiDb kezelőnek kell
egymástól időben és földrajzilag függetlenül megerősítenie a gépjárművezető személyazonosságát.
Az első ilyen személyazonosítást az e-regisztrációt lefolytató DiDb kezelő végzi, az adatok megadásával
arról nyilatkozik, hogy a rögzített adatok megfelelnek a valóságnak, a rendelkezésre álló adatok és
okmányok alapján ellenőrizte a gépjárművezető személyazonosságát.
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A második személyazonosítást a gépjárművezető első DiDb-fuvarfelvételt lefolytató DiDb kezelő végzi. A
személyazonosítást két okmány segítségével kell elvégezni:
(1) jogosítvány és
(2) személyi igazolvány vagy útlevél.
A gépjárművezető be kell mutassa ezen két okmányát, a DiDb kezelő pedig beállítja a DiDb rendszerben,
hogy a gépjárművezető melyik okmányokkal kívánja magát azonosítani. A DiDb kezelő számára ezt
követően a rendszer csak a két okmány azonosítójának egy töredékét mutatja meg. A DiDb kezelő le kell
olvassa az azonosítót és a töredéket a rendelkezésére álló adatokkal ki kell egészítse. Amennyiben az eregisztrációkor és az FSC során megadott adatok egyeznek, a személyazonosítás sikeresen megtörtént, a
gépjárművezető személyazonosságát SECTRAN hitelesnek tekinti.
Az e-regisztráció és az FSC során a DiDb kezelőket polgári és büntetőjogi felelősség terheli, hogy valós
adatokat adjanak meg és rögzítsenek.
7.5 A TAGSÁGI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE
Amennyiben a 30 napos határidőn belül a hitelesített személyazonosságú gépjárművezető a DiDb
applikáció használatával szerződést köt SECTRAN-nal, létrejön a szerződéses jogviszony SECTRAN által
nyújtott szolgáltatás igénybe vételére, a gépjárművezető DiDb taggá válik. Az így létrejött tagságra
vonatkozó feltételek:
−

a jogviszony a 2. számú melléklet szerinti szerződés aláírásától eredeztethető,

−

a jogviszony kétéves, határozott időtartamra jön létre,

−

a határozott időtartam elteltével a gépjárművezető a „Tagságérvényesítés”-ben foglaltak szerint
meghosszabbíthatja a tagsági jogviszonyát.

7.5.1 A tagsági jogviszony duplikációjának elkerülése
Annak céljából, hogy SECTRAN kizárja annak lehetőségét, hogy valaki duplán regisztráljon a rendszerbe
vagy egy tag adataival valaki megpróbáljon annak személyazonosságával visszaélve regisztrálni, ún.
HASH-eljárást folytat:
A regisztráció során megadott adatokból SECTRAN egy matematikai algoritmus segítségével egy ún.
HASH-kódot generál. A HASH-kód minden esetben egyedi és visszafejthetetlen: bár ugyanazon
adatokból mindig ugyanaz a HASH-kód képződik, a HASH-kódból nem fejthetőek vissza ezek az adatok.
A HASH-kódok éppen ezért nem személyhez fűződnek, mert ezeket a kódokat SECTRAN elkülönítve
kezeli egy adatbázisban, amelyben semmilyen más adat nincsen a HASH-kóddal párosítva. Abban az
esetben, amikor elindul egy regisztrációs vagy előregisztrációs eljárás, a gépjárművezető bizonyos
adataiból egy új HASH-kód képződik és ezt összehasonlítja a rendszer a már az adatbázisban lévő
HASH-kódokkal: amennyiben az újonnan generált HASH-kód már létezik az adatbázisban, úgy ezekkel
az adatokkal már történt regisztrációs folyamat. Az új regisztrációt vagy előregisztrációt ezért ezekkel az
adatokkal elutasítja a SECTRAN és felhívja a regisztráló figyelmét arra, hogy ezekkel az adatokkal a DiDb
adatbázisba történő újbóli regisztráció vagy előregisztráció nem lehetséges.
A HASH-kód nem minősül személyes adatnak.
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7.6 A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
A tagság a kétéves határidő lejártával szűnik meg, amennyiben a gépjárművezető azt a 7.7. szerint nem
hosszabbítja meg.
A tagsági jogviszony a határozott idő eltelte előtt megszűnik:
−

SECTRAN és a gépjárművezető közös megegyezésével az abban meghatározott feltételek
szerint;

−

SECTRAN jogutód nélküli megszűnésével;

−

a gépjárművezető cselekvőképességének megszűnésével;

−

a gépjárművezető halálával;

−

amennyiben a gépjárművezető és SECTRAN között tagságmegújítással a szerződés időtartama
alatt új szerződés jön létre;

−

amennyiben SECTRAN egyoldalúan módosítja az E-kártyás kézkönyvet vagy az Incidenskezelési

−

valamely fél súlyos, ismétlődő vagy szándékos szerződésszegése esetén a másik fél által a

Szabályzatot és a módosítást a gépjárművezető visszautasítja;
szerződésszegő félhez intézett írásbeli, a felmondási okot is tartalmazó rendkívüli felmondással,
a felmondás átvételének napján.
7.7 A DIDB TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA ÉS ÚJRAAKTIVÁLÁSA
A tagság további újabb két évre meghosszabbítható. A gépjárművezetőnek tagságmegújításra a tagsági
jogviszonyának lejártát követően maximum 2 éven belül van lehetősége.
A tagságmegújítást a regisztrációhoz hasonlóan végezheti SECTRAN munkatársa (tagságmegújítás) és az
ezen jogosultsággal rendelkező DiDb kezelő is (e-tagságmegújítás).
A tagságmegújítás során:
-

a gépjárművezetőről nyilvántartott adatok frissítésre kerülnek, új adatok (korábban meg nem
adott „opcionálisan megadható adatok”) rögzítésre kerülhetnek. Az adatfelvétel a regisztrációs
folyamat leírása szerint történik. Az érvénytelen és helytelen adatok végérvényesen törlésre
kerülnek.

-

a gépjárművezető ismételten be kell nyújtson egy új (96 napnál nem régebbi) erkölcsi
bizonyítványt. Az erkölcsi bizonyítványok kezelése a regisztrációs folyamat leírása szerint
történik.

Amennyiben a gépjárművezető legkésőbb két évvel a tagság lejárata utánig nem tesz eleget
tagságmegújítási lehetőségének, a rendszerben kezelt valamennyi személyes adata törlésre kerül a DiDb
rendszerből. A törlés alól kivételt képeznek a következő adatok: DiDb regisztráció dátuma, DiDb tagsági
szám, DiDb rendszerben jegyzett státusz, DiDb tagság érvényességi ideje, DiDb minősítések (pontok és
csillagok száma), valamint a HASH kód, mely nem számít személyes adatnak. Az adatok törlésével
egyidejűleg a gépjárművezető DiDb tagságának érvényessége „Alvó” státuszra változik. A tagság
újraaktiválásra kizárólag a személyes adatok újbóli rögzítésével van lehetőség.
7.8 A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
Főszabály szerinti adatkezelési határidő:
A DiDb-tagságra vonatkozó adatok – jogalaptól függetlenül – az alábbiak szerint tároltak:
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−

taggá nem váló személyekre nézve:
o

azon személyekre nézve, akiknek a taggá válási folyamatuk bármelyik lépésnél elakad,
személyes adataikat SECTRAN az adott lépésre irányadó határidőtől számított maximum
30 napig tárolja

−

taggá váló személyekre nézve:
o

a tagsági jogviszony megszűnése esetén

Kiegészítő adatkezelési határidő:
−

A GDPR 6. cikk (1) a) jogalappal kezelt adatok esetén az adatokat a főszabály szerinti határidő
előtt akkor törli a SECTRAN, ha az érintett visszavonja az adat kezeléséhez adott hozzájárulását
[bővebben lásd: 6.3.2. pont!]

−

SECTRAN-hoz beérkezett panaszokat SECTRAN a DiDb tagsági jogviszonytól függetlenül a
Magyarországon hatályos, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény 17/A. § [a
továbbiakban Fgytv.] (7) szerint SECTRAN a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát öt évig köteles megőrizni.

−

SECTRAN a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [a továbbiakban
Szvt.] 169. § (2) szerint a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig köteles megőrizni, amelyet
SECTRAN a kiállítást követő 8. év végéig történő őrzéssel teljesít.

−

Amennyiben a DiDb tagsággal kapcsolatosan jogsértő cselekmény történik, amely akár polgári,
akár büntető-, akár közigazgatási jogi eljárást von maga után, úgy az eljárásból fakadó jogok és
kötelezettségek elévüléséig kezeli az eljáráshoz szükséges adatokat SECTRAN.

Személyes adatnak nem minősülő adatok kezelésére vonatkozó szabály:
Azt követően, hogy SECTRAN törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, azon információkat,
amelyek nem minősülnek személyes adatnak, tovább kezeli: DiDb regisztráció dátuma, DiDb tagsági
szám, DiDb rendszerben jegyzett státusz, DiDb tagság érvényességi ideje, DiDb minősítések (pontok és
csillagok száma), valamint a HASH kód. Ezek az adott DiDb tagsági számhoz kapcsolódó adatok annak
okán kerülnek megőrzésre, hogy ugyanazt a tagsági számot ne lehessen újra kiosztani. Ezek az adatok
azonban nem minősülnek személyes adatnak, ugyanis nincsen arra lehetőség, hogy ezek azonosított
vagy azonosítható természetes személyre vonatkozzanak, az adatok és az érintett közötti kapcsolatot
SECTRAN végérvényesen megszüntetni.

7.9 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK HELYE
Az adat kezelésének helye SECTRAN központi irodája, de az adatfelvétel, valamint a fuvar felvételekor és
lerakásakor történő ellenőrzés történhet SECTRAN szerződött partnerénél is.
7.10 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZOK KATEGÓRIÁI
SECTRAN az E-kártyás kézikönyv 7/A. és 7/B. sz. mellékleteként egy áttekinthető, összefoglaló táblázatot
készített, amelyben minden adatkategóriát megjelenít az adatra vonatkozó minden további fontos
tudnivalóval kiegészítve.
7.11 A DIDB RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN A DIDB FELHASZNÁLÓK ÉS DIDB KEZELŐK JOGOSULTSÁGAI
SECTRAN a rendszerben lévő összes adathoz minden esetben hozzáfér és azokat kezeli.
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A DiDb e-kártyával rendelkező gépjárművezetők adataira nézve a DiDb felhasználók a köztük és a
SECTRAN között fennálló szerződésük alapján két típusú szolgáltatásból fakadó jogosultsággal
rendelkezhetnek (a kettő nem zárja ki egymást):
o

DiDb adatbázis szolgáltatással összefüggő jogosultságok

o

DiDb e-kártyás e-tagságkezelési szolgáltatással összefüggő jogosultságok

7.11.1 DiDb adatbázis szolgáltatással összefüggő jogosultságok
A szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató a DiDb online rendszerében egyedi tagsági számon
nyilvántartott gépjárművezetők adatainak, valamint a fuvarfeladataik teljesítésével kapcsolatos
minősítéseinek feltételekhez kötött továbbítását biztosítja a DiDb felhasználók számára.
Ennek keretén belül a DiDb felhasználó jogosultságai a következők:
Személyes adat kategóriái
személyazonosításra szolgáló adatok
kapcsolattartásra vonatkozó adatok
pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok
a fuvar felvételére és teljesítésére való szakmai alkalmasságra
vonatkozó adatok
a fuvar felvételére és teljesítésére való hatósági alkalmasságra
vonatkozó adatok
erkölcsi bizonyítványra vonatkozó adatok
fuvar teljesítésére vonatkozó adatok
a fuvar teljesítésére vonatkozó rendkívüli esemény adatai
a DiDb-tagságra vonatkozó adatok

személyes adat
lekérdezése rögzítése módosítása
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

nem

nem

igen

nem

nem

nem
igen
igen
igen

nem
igen
igen
nem

nem
igen
igen
igen

7.11.2 DiDb e-kártyás e-tagságkezelési szolgáltatással összefüggő jogosultságok
Az e-tagságkezelési szolgáltatási elem célja, hogy az erre szerződő DiDb felhasználó SECTRAN ÁSZFében rögzítettek betartásával, de SECTRAN tényleges közreműködése nélkül is előregisztrálhasson a
DiDb rendszerbe leendő DiDb tagot, illetve elvégezhesse a DiDb tag e-tagságmegújítását.
Ennek keretén belül a DiDb felhasználó jogosultságai a következők:
Személyes adat kategóriái
személyazonosításra szolgáló adatok
kapcsolattartásra vonatkozó adatok
pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok
a fuvar felvételére és teljesítésére való hatósági alkalmasságra
vonatkozó adatok
erkölcsi bizonyítványra vonatkozó adatok
fuvar teljesítésére vonatkozó adatok
a fuvar teljesítésére vonatkozó rendkívüli esemény adatai
a DiDb-tagságra vonatkozó adatok

személyes adat
lekérdezése rögzítése módosítása
igen
igen
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem

igen

igen

nem
nem
nem
igen

igen
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

7.12 A FUVARTELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI
Abban az esetben, ha egy fuvar rendkívüli eseménnyel (incidenssel) érintett, a rendkívüli eseménnyel
kapcsolatos eljárás lefolytatására a fuvarteljesítéssel érintett bármelyik fél (pl. árutulajdonos,
szállítmányozó, fuvarozó, vevő vagy azok megbízottja) jogosult. Ebben az esetben a DiDb rendszer
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felhasználóinak szerződésben nevesített, a rendkívüli esemény kivizsgálására jogosult személyei a saját
felhasználói érdekkörükben történt rendkívüli eseménnyel és annak kivizsgálásával kapcsolatosan a
gépjárművezetőre vonatkozó adatokat rögzítenek a DiDb rendszerbe.
7.12.1 Az adatkezelés jogalapja
Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) szerint SECTRAN és partnereinek jogos érdeke: a
DiDb rendszer alapvetése, hogy csak olyan gépjárművezető lehessen a DiDb tagja, aki nem csak a
regisztrációkor,

hanem

a

tagsági

jogviszonya

során

is

folyamatosan

megfelel

a

tagsági

feltételrendszernek. Éppen ezért amennyiben egy rendkívüli esemény vizsgálatának eredményeként
bebizonyosodik egy gépjárművezető érintettsége, úgy végeredményben a DiDb tagságát is
megvonhatja SECTRAN. Ennek részletes szabályait az Incidenskezelési Szabályzat tartalmazza, amely a
regisztrációs folyamat során a regisztrálni kívánók számára, valamint a tagok számára elérhető és
megismerhető.
7.12.2 A vizsgálat eredménye
Amennyiben a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy az érintett gépjárművezető nem sértette meg
SECTRAN vagy partnerének jogos érdekét, úgy nem történt szerződésszegés.
Amennyiben a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy az érintett gépjárművezető az Incidenskezelési
Szabályzatban részletezettek szerint megsértette SECTRAN vagy partnerének jogos érdekét, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül. A súlyos szerződésszegés mértékét SECTRAN az Incidenskezelési
Szabályzatban foglaltak szerint határozza meg, a tagságra vonatkozó jogkövetkezményt pedig a 7.13.
pont részletezi.
SECTRAN az érintettek magánszféráját kiemelten védi, ezért rendkívüli esemény kivizsgálásába az
érintett gépjárművezetőt minden esetben bevonja. A gépjárművezető azonban nem köteles SECTRANnal együttműködni a rendkívüli esemény kivizsgálása során, de az a gépjárművezető részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül, amely a tagi jogviszony megszűnését és a 7.13.1. pont szerinti határozatlan
idejű kitiltást eredményezi.
7.12.3 A vizsgálati dokumentációra vonatkozó szabályok
SECTRAN minden vizsgálat lezárása után a vizsgálat teljes dokumentációját egy digitális iratanyagba
rendezi össze és a digitális iratanyagot egy kapcsolati kóddal látja el. A kapcsolati kód a tag neve, a
döntés meghozatalának napja ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban (pl. 2020-01-01) és a tag DiDb-tagsági száma.
A digitális iratanyagon kívül SECTRAN minden, a vizsgálat során rendelkezésre állt dokumentumot töröl
vagy megsemmisít.
Tekintve azonban, hogy SECTRAN nem nyomozóhatóság vagy bíróság, ezért csak az eset elbírálásakor
rendelkezésére álló adatok alapján tud a súlyos szerződésszegésről döntést hozni. Mivel a vizsgálat
eredménye alapján SECTRAN akár a tag DiDb rendszerből való, 7.13. pontban részletezett kitiltásáról is
dönthet, ezért SECTRAN minden vizsgálatára vonatkozó digitális iratanyagot megtart. Ennek oka, hogy
SECTRAN egyedi döntésével szemben akár bírósági eljárás is kezdeményezhető, SECTRAN pedig az
egyedi bírósági eljárásban csak úgy tudja bizonyítani döntésének megalapozottságát, ha a döntéskor
rendelkezésre álló adatok az esetleges bírósági eljárás során is rendelkezésére állnak.

30 | o l d a l
SECTRAN vitathatatlanul jogos érdeke, hogy az adatok a jogi eljárás során rendelkezésére álljanak, ezért
SECTRAN az alábbi adatkezelési határidőket és eljárásokat alkalmazza:
A) A vizsgálat eredménye: nem történt szerződésszegés
Az iratanyagot SECTRAN a döntéssel kapcsolatos jogérvényesítési és jogorvoslati igények – a
Magyarországon hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1)-(2) szerinti elévüléséig, azaz a döntés meghozatalától számított ötödik év végéig őrzi.
B) A vizsgálat eredménye: határozott idejű kitiltás
A határozott idejű kitiltás esetén a DiDb-tag a döntésben meghatározott ideig nem kaphatja vissza
„jóváhagyott” státuszát a DiDb rendszerben, tehát a döntés rá nézve a kitiltás elteltéig hatást
gyakorolhat. Éppen ezért SECTRAN az iratanyagot a döntéssel kapcsolatos jogérvényesítési és
jogorvoslati igények Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) szerinti elévüléséig,
azaz a kitiltás elteltétől számított ötödik év végéig őrzi.
C) A vizsgálat eredménye: határozatlan idejű kitiltás
Tekintettel arra, hogy a határozatlan idejű kitiltás eredményeként a tag soha többé nem kaphatja vissza
„jóváhagyott” státuszát a DiDb rendszerben, így a döntés ránézve a jövőben bármikor hatást
gyakorolhat. Ez azonban SECTRAN adatvédelmi jogi álláspontja szerint még így sem alapozza meg
annak a lehetőségét, hogy minden, 7.13.2. szerinti eredménnyel záruló eljárás iratanyagát örökre
elraktározza, hiszen SECTRAN elismeri, hogy nem minden egyedi döntésével szemben kerül sor bírósági
jogorvoslatra. Az adatkezelés határidejének meghatározásával kapcsolatosan az esetleges, feltételesen
bekövetkező jogi eljárás lehetőségére alapozott adatkezelés a készletező, tényleges cél nélküli, így tehát
jogsértő adatkezelést valósítana meg.
Tekintettel azonban arra, hogy SECTRAN döntésével szemben az érintett – a kitiltás örökössége okán –
bármikor követelést fogalmazhat meg, ezért SECTRAN jogos érdeke, hogy az iratanyag egy esetleges
jogi eljárás során rendelkezésre kell álljon.
Ezért SECTRAN a következő megoldást alkalmazza:
C1) SECTRAN minden, az adott naptári évben a döntéssel záruló eset digitális iratanyagát egy jelszóval
védett digitális adathordozóra menti. A digitális adathordozón minden esethez tartozó iratanyag különkülön, egyedi jelszóval védett mappába kerül.
C2) SECTRAN a C1) szerint elkészült digitális adathordozót borítékba helyezi, lezárja, majd a borítékot
biztonsági

matricával

látja

el.

A

biztonsági

matricával

lezárt

borítékot

SECTRAN

saját

páncélszekrényében helyezi el. Az adathordozót tartalmazó lezárt borítékra az adott naptári év száma
(pl. 2021) és az „incidensek” megjelölés kerül.
C3) SECTRAN a C1) szerint elkészült mapparendszerhez- illetve a digitális adathordozóhoz tartozó
jelszavakat külön-külön borítékba rakja és minden egyes borítékot biztonsági matricával lát el. A
biztonsági matricával ellátott borítékokat SECTRAN úgy tárolja, hogy a borítékokhoz csak valamilyen
személyazonosítást igénylő módon (pl. tudásalapú azonosító) férhet hozzá és a borítékok nem
kerülhetnek a C2) szerinti borítékot tartalmazó páncélszekrénybe. A mapparendszerhez tartozó
jelszavakat tartalmazó, lezárt borítékokra az incidens ügyszáma kerül.
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C4) A C2) szerinti borítékot és az adott ügyhöz tartozó, C3) szerinti borítékot SECTRAN csak és kizárólag
bírósági peres eljárásban és csak a jogi igények érvényesítésének céljából nyitja ki. A kinyitás feltétele
egy

háromtagú

bizottság

jelenléte,

amely

bizottság

köteles

meggyőződni

a

borítékok

sérülésmentességéről. A bizottság jelenlétét, a boríték sérülésmentességet, valamint a nyitás tényét
jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.
C5) A C4) szerint kinyitott borítékokból kivett adathordozó és a jelszó visszaborítékolására a C1)-C3)
lépések irányadóak azzal, hogy a visszazárás előtt az adott adathordozó és mappa jelszavát meg kell
változtatni.

7.13 SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS – A TAG DIDB RENDSZERBŐL TÖRTÉNŐ KITILTÁSA
Amennyiben bebizonyosodik, hogy egy tag olyan magatartást tanúsított, amely veszélyezteti a DiDb
rendszer céljait, megsértette SECTRAN és/vagy partnereinek jogos érdekeit, a tag tagi jogviszonya
megszűnik és a rendszerből kitiltásra kerül.
7.13.1 Határozott vagy határozatlan idejű kitiltás
A kitiltás – a szerződésszegés súlyosságától mérten – határozott vagy határozatlan idejű lehet. Annak
részletes szabályait, hogy milyen magatartás milyen minőségű és hosszúságú kitiltást eredményez, az
Incidenskezelési Szabályzat tartalmazza.
Határozott idejű kitiltásnak minősül, amennyiben a kitiltáskor SECTRAN az Incidenskezelési Szabályzata
alapján években meghatározott határidőre tiltja ki a rendszerből a tagot. Ebben az esetben a tag tagsági
státusza válik jóváhagyottból határozott időre tiltottá, ám SECTRAN és a gépjárművezető közötti
szerződéses jogviszony nem szűnik meg, hiszen a tag a határozott idő eltelte után újra visszakaphatja
jóváhagyott státuszát a rendszerbe.
Határozatlan idejű kitiltásnak minősül, amennyiben a kitiltásra okot adó magatartás olyan súlyos, hogy a
tag a jövőben soha többé nem kaphatja vissza jóváhagyott státuszát a rendszerbe, kitiltása tehát
végleges, tagsági státusza határozatlan időre tiltottá válik. Ebben az esetben SECTRAN és a
gépjárművezető

közötti

szerződéses

jogviszony

megszűnik,

aminek

tényéről

SECTRAN

a

gépjárművezetőt írásbeli, a megszűnési okot is tartalmazó jognyilatkozattal értesíti.
Tekintettel arra, hogy a DiDb nem kötelező szakmai kamara, a DiDb tagság nélkül is dolgozhat bárki
gépjárművezetőként, a DiDb nem állami, hanem magánkézben lévő, a gazdasági, versenyszféra
szereplője által üzemeltetett rendszer, ezért SECTRAN fenntartja a jogot, hogy azt, aki súlyosan sértő
magatartást tanúsító gépjárművezetőket örökre kitiltsa a szolgáltatását igénybe vehető személyek közül.
Ilyenre jó pár példa van szerte Európában, például:
- európai labdarúgó-klubok végérvényesen kitiltanak rasszista és más cselekményt tanúsító szurkolókat
a stadionjaikból,
- egyes országokban végérvényesen kitiltanak az országgyűlés épületéből olyan személyeket, akik az
országgyűlés épületéhez méltatlan tevékenységet tanúsítottak benne,
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- európai légitársaságok örökre kitiltanak utasokat a járataikról, akik rendbontást követnek el a
járataikon.
7.13.2 Jogorvoslat a kitiltással szemben
Amennyiben a DiDb tag a 7.12. pontban rögzített eljárás eredményével nem ért egyet, jogosult az eljárás
újbóli lefolytatását kérni.
Ennek eredménye a következő lehet:
A) Az újbóli eljárás eredménye: mégsem történt szerződésszegés
Abban az esetben, ha olyan új információk merültek fel, amelyek utóbb az incidens megítélését
megváltoztatják, esetleg az eredeti eljárásban ilyen releváns információk nem kerültek mérlegelésre, úgy
SECTRAN meghozhatja az újbóli eljárásban azt a döntést, hogy a DiDb tag státuszát jóváhagyottra
állítja vissza.
B) Az újbóli eljárás eredménye: szerződésszegés történt
Amennyiben az újbóli eljárás is arra a döntésre vezet, hogy szerződésszegés történt (függetlenül attól,
hogy annak az első eljárásban határozott vagy határozatlan határidejű kitiltás lett a szankciója), úgy
SECTRAN a DiDb tagot végérvényesen kizárja a DiDb rendszerből.
7.13.3 A tiltott és kizárt személyek adatainak kezelése
SECTRAN egy tag DiDb rendszerből való kitiltását vagy kizárását követően minden olyan személyes
adatát törli, amelynek megőrzése nem jogszabályban foglalt kötelezettsége.
Annak céljából azonban, hogy a tag ne regisztrálhasson újra, de a személyes adatait se kezelje SECTRAN,
a 7.5.1. pontban részletezett HASH-kódot alkalmazza. A kitiltott tag HASH-kódját „tiltott”-ként vagy
„kizárt”-ként megjelöli SECTRAN, annak érdekében, hogy a tiltott vagy kizárt tag a jövőben se tudjon
újra regisztrálni. A kitiltott tag magánszférájának védelme érdekében azonban a regisztráció próbájakor
csak az az üzenet jelenik meg a regisztráció elvégzője számára, hogy ezekkel az adatokkal a DiDb
rendszerbe történő újbóli regisztráció nem lehetséges, annak tényleges okáról azonban nem ad
tájékoztatást a rendszer.
A határozott időre kitiltott tag HASH-kódjához a SECTRAN a „tiltott” megjelölést a határozott idő
leteltéig rendeli hozzá, a határidő leteltét követően a „tiltott” megjelölés eltűnik a HASH-kód mellől, így
a kitiltott tag újra regisztrálhat vagy validálhat.
A határozatlan időre kitiltott tag HASH-kódjához SECTRAN a „tiltott” megjelölést határidő nélkül rendeli
hozzá, így a kitiltott tag többé nem regisztrálhat vagy validálhat a rendszerbe.
A kizárt tag HASH-kódjához SECTRAN a „kizárt” megjelölést határidő nélkül rendeli hozzá, így a kizárt
tag többé nem regisztrálhat vagy validálhat a rendszerbe.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A GDPR elvárása, hogy az érintett számára szóló minden egyes tájékoztatás négy feltételnek feleljen
meg: legyen tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető. Jelen E-kártyás kézikönyvben
törekedtünk arra, hogy nyelvezetét és olvasmányos jellegét tekintve átlátható és érthető legyen a teljes
adatkezelési folyamat. Mivel a dokumentum bárki számára nyilvánosan is elérhető, ezért az könnyen
hozzáférhető. Tekintettel azonban arra, hogy a folyamatok összetettsége miatt a dokumentum
terjedelmes, ezért a tájékoztatás teljes tartalmát tekintve, bár megfelel a GDPR 13. és 14. cikkében
foglaltaknak, de tömörnek nem hívható. Ezért a könnyebb áttekinthetőség érdekében egy rövidített
adatkezelési tájékoztatót is összeállítottunk, amelynek a pontjai bemutatják, hogy az egyes információk
hol találhatóak meg az E-kártyás kézikönyvben. SECTRAN ezzel a tájékoztatóval valósítja meg a GDPR
tömörségre vonatkozó elvárását.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
SECTRAN Kft. (lásd 7.1.)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Lásd a 3. számú mellékletben!
Az adatkezelés tárgya
Driver Intelligence Database (Gépjárművezetők Intelligens Adatbázisa, DiDb)
Az érintettek köre
Az adatkezeléssel érintettek a DiDb tagságért folyamodó vagy tagsággal rendelkező gépjárművezetők.
Az adatkezelés célja
A DiDb rendszer üzemeltetése (lásd 7.2.)
Az adatkezelés jogalapja és az előzetes tájékoztatás
A folyamatban a SECTRAN több jogalapon is végzi az adatkezelést, a jogalapokat a 7.3. pont mutatja be,
a jogalapok egyes adatokra történő alkalmazását pedig a 6. számú melléklet.
Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, az adatkezelést megalapozó jogos
érdekek bemutatása a 7.3.4. pontban található.
A kezelt adatok kategóriái, az adat forrása:
E-kártyás e-regisztráció esetén: lásd a 7/A. számú mellékletben!
E-kártyás regisztráció esetén: lásd a 7/B. számú mellékletben!
Adatfeldolgozás
Az adatkezelésbe SECTRAN a vonatkozó jogszabályok szerint adatfeldolgozót vonhat be. Az
adatfeldolgozók listáját lásd a 4. számú mellékletben!
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
Az adatkezelés időtartamára vonatkozó alapvetéseket lásd a 7.8. pontban, a konkrét időtartamot az
egyes adatokra nézve lásd a 7/A. vagy 7/B. számú mellékletben!
Adatbiztonsági intézkedések
Lásd az 5. pontban!
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Az érintett jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Jogérvényesítési és jogorvoslati
lehetőségek
Az érintett jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségeit, az ezekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a 6.
pont részletezi.
SECTRAN tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy:
− a DiDb taggá válás feltétele, hogy a gépjárművezető és SECTRAN között szerződéses jogviszony
(lásd 7.3.1.) jöjjön létre, ezért amennyiben a gépjárművezető a szerződés létrehozásához
szükséges adatait nem kívánja megadni vagy azokat törölteti SECTRAN adatkezeléséből, úgy
annak az lesz az eredménye, hogy a szerződés nem jön létre vagy megszűnik,
− SECTRAN a DiDb rendszerben tárolt adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére nem továbbítja
− SECTRAN automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végez, nem minősül ugyanis
profilalkotásnak a DiDb tag értékelésére vonatkozó adat
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A DIDB TAGSÁGGAL KAPCSOLATOSAN
Jelen szerződési feltételek a SECTRAN Kft. által, több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik
fél közreműködése nélkül, előre kerülnek meghatározásra, melyet Felek egyedileg nem tárgyalnak meg,
valamint a szerződéskötés elektronikus úton történik, így jelen szerződéses feltételek általános
szerződéses feltételeknek minősülnek.
1. SZERZŐDŐ FELEK
A DiDb (Driver Intelligence Database/Gépjárművezetők Intelligens Adatbázisa, továbbiakban: DiDb)
rendszert kizárólagosan üzemeltető SECTRAN, valamint az a gépjárművezető, aki cselekvőképes,
természetes személyként határozott időre szóló DiDb tagsági jogviszonyt kíván létrehozni, illetve
fenntartani.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A SECTRAN által nyújtott szolgáltatások egyik típusa a gépjárművezetők DiDb adatbázisban, tagként
történő nyilvántartása. A DiDb rendszer és a hozzá kapcsolódó online adatbázis alapvető célja, hogy a
belföldi

és

nemzetközi

árufuvarozást

végző

gépjárművezetők

közös

adatbázisban

történő

nyilvántartásával, fuvarfeladatuk elvégzése előtti személyazonosításával és az általuk elvégzett munka
folyamatos minősítésével csökkentse a DiDb rendszert felhasználó vállalatok humán faktorral
kapcsolatos kockázatait és veszteségeit, továbbá, hogy széleskörű megbecsülést szerezzen a munkájukat
lelkiismeretesen végző, DiDb által megbízhatónak minősített gépjárművezetőknek.
SECTRAN felhívja a gépjárművezető figyelmét, hogy a DiDb nem szakmai kamara, nem érdekvédő
szervezet, az abban való tagság nem kötelező! A szerződés megkötését megelőzően a gépjárművezető
szabadon mérlegelheti, hogy kíván-e tagságot létesíteni a DiDb adatbázisban és élvezni az abból fakadó
előnyöket. A gépjárművezető és SECTRAN a szerződéses szabadság keretén belül dönthetnek az
egymással történő szerződéskötésről, melyet gépjárművezető kifejezetten tudomásul vesz.
3. A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ DOKUMENTUMOK
A

szerződés

megkötésével

a

gépjárművezető

kifejezetten

elfogadja,

hogy

jelen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezi:
−

A DiDb rendszer „e-kártyás” felhasználói és adatkezelési kézikönyve (a továbbiakban: E-kártyás
kézikönyv)

−

DiDb rendszer Incidenskezelési Szabályzata

A két dokumentum mindenkor hatályos változata elérhető a didb.eu honlapon. SECTRAN fenntartja a
jogot, hogy ezen dokumentumokat egyoldalúan módosítsa, erről azonban köteles a módosítás hatályba
lépését

megelőzően

30

nappal

a

gépjárművezetőt

értesíteni.

A

módosítás

elfogadásához

jognyilatkozatra nincsen szükség, így amennyiben a gépjárművezető a 30 napos határidőn belül külön,
kifejezetten nem nyilatkozik a módosítás visszautasításáról, a módosítást részéről elfogadottnak tekinti
SECTRAN Kft.
A módosítás visszautasításának minősül, amennyiben a gépjárművezető ezen 30 napos határidőn belül
nyilatkozik a szerződés felmondásáról.
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4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK IDŐPONTJA ÉS ALAKISÁGA
A szerződés a felek önkéntes döntése alapján jön létre. Szerződést az a gépjárművezető köthet
SECTRAN-nal, akinek a személyazonossága hitelesítettnek minősül.
A szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a DiDb applikáció segítségével a gépjárművezető
nyilatkozik arról, hogy megismerte:
-

E-kártyás kézikönyv tartalmát

-

a DiDb rendszer Incidenskezelési Szabályzata című dokumentum tartalmát,

-

jelen szerződés tartalmát,

és azokat magára nézve kötelezőnek elismeri. A nyilatkozat megtételével a gépjárművezető DiDb taggá
válik, vagy – már meglévő tagság esetén – tagsága meghosszabbodik.
A szerződés a Magyarországon hatályos Ptk. 6:7. § (3) szerint írásba foglaltnak minősül, ugyanis az
elektronikus úton megkötött szerződés alkalmas:
-

a szerződésben foglalt tartalom változatlan visszaidézésére,

-

a szerződő felek személyének azonosítására,

-

a szerződés megkötésének időpontjának azonosítására.

Ezeknek a feltételeknek jelen szerződéses jogviszony úgy tesz eleget, hogy az egyik szerződő fél minden
esetben SECTRAN, míg a másik szerződő fél a hitelesített személyazonosságú gépjárművezető, a
szerződés megkötésére, a szerződéses feltételek elfogadására pedig csak a személyhez fűződő
Applikáció alkalmazásával van lehetőség. Az Applikációban rögzítésre kerül a szerződéses feltételek
elfogadásának időpontja, valamint az is, hogy az elfogadás az E-kártyás kézikönyv melyik verziószáma
alapján történt meg.
5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
A szerződés határozott, kétéves időtartamra jön létre.
6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg. Mivel a szerződés határozott időre jön létre, ezért
rendes felmondással nem szüntethető meg.
A szerződés azonban az alábbi esetekben a határozott idő eltelte előtt megszűnik:
−

SECTRAN és a gépjárművezető közös megegyezésével az abban meghatározott feltételek
szerint;

−

SECTRAN jogutód nélküli megszűnésével;

−

a gépjárművezető cselekvőképességének megszűnésével;

−

a gépjárművezető halálával;

−

amennyiben a gépjárművezető és SECTRAN között tagságmegújítással a szerződés időtartama
alatt új szerződés jön létre;
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−

amennyiben SECTRAN egyoldalúan módosítja az E-kártyás kézkönyvet vagy az Incidenskezelési
Szabályzatot és a módosítást a gépjárművezető visszautasítja;

−

valamely fél súlyos, ismétlődő vagy szándékos szerződésszegése esetén a másik fél által a
szerződésszegő félhez intézett írásbeli, a felmondási okot is tartalmazó rendkívüli felmondással,
a felmondás átvételének napján.

7. DÍJAK
SECTRAN által nyújtott szolgáltatás díjköteles, annak díját a www.didb.eu honlapon közzétett Árlista
tartalmazza. A szerződéskötést megelőző regisztráció vagy előregisztráció, valamint tagságmegújítás
során a gépjárművezető köteles arról nyilatkozni, hogy a díjat maga vagy valaki más (pl. munkaadó)
viseli helyette.
8. FELELŐSSÉG
Gépjárművezető a szerződés megkötésével elismeri, hogy teljes polgári és büntetőjogi felelősséggel bír
az általa megadott adatokkal kapcsolatosan. Amennyiben az adatokat nem a gépjárművezető adta meg
SECTRAN számára, hanem harmadik fél töltötte fel a DiDb rendszerbe, úgy gépjárművezető a szerződés
megkötésével teljes polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában elismeri, hogy a róla rögzített
adatokat megvizsgálta és azok megfeleltek a valóságnak.
SECTRAN felhívja a szerződni kívánó gépjárművezető figyelmét, hogy amennyiben az előregisztráció
vagy a regisztráció során szándékosan hamis adatokat ad meg DiDb kezelő vagy SECTRAN számára, úgy
azzal akár bűncselekményt követhet el.
9. ADATKEZELÉS
SECTRAN a közte és a gépjárművezető között létrejövő szerződéses jogviszony során az alábbiakban
tájékoztatja a gépjárművezetőt a megvalósuló adatkezelésről:
Az adatkezelő: SECTRAN Kft.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dataprotection@sectran.eu
Az érintett köre: a gépjárművezető
Az adatkezelés célja: a DiDb rendszer üzemeltetése
Az adatkezelés jogalapja és az előzetes tájékoztatás: SECTRAN a gépjárművezető személyes adatait
elsősorban a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, a jelen szerződéssel létrehozott szerződéses jogviszony
létesítése és fenntartása céljából kezeli. Egyes személyes adatokat SECTRAN azonban a GDPR 6. cikk (1)
a) (a gépjárművezető hozzájárulása), c) (jogi kötelezettség teljesítése) és f) (saját és szerződött partnereinek
jogos érdeke) alapján kezel. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat E-kártyás kézikönyv
tartalmazza:
− a jogalapokat a 7.3. pont mutatja be
− a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján kezelt adatok esetén az adatkezelést megalapozó jogos
érdekek bemutatása a 7.3.4. pontban található.
A kezelt adatok kategóriái:
SECTRAN a DiDb tagsággal összefüggésben a gépjárművezetőről az alábbi kategóriába tartozó adatokat
kezeli:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

a szerződéskötéshez és a szerződéses jogviszony fenntartásához szükséges személyazonosító
adatok (személyazonosításra szolgáló adatok)
kapcsolattartásra vonatkozó adatok
pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatok
a fuvar felvételére és teljesítésére való szakmai alkalmasságra vonatkozó adatok
fuvar felvételére és teljesítésére való hatósági alkalmasságra vonatkozó adatok
erkölcsi bizonyítványra vonatkozó adatok
árufuvarozási feladatra vonatkozó adatok
panaszokra vonatkozó adat
a fuvar teljesítésére vonatkozó rendkívüli események adatai
a DiDb tagságra vonatkozó adatok

A kategóriákba tartozó egyedi adatok felsorolását az E-kártyás kézikönyv 7/A. és 7/B. számú melléklete
tartalmazza.
A személyes adatok forrása:
Az E-kártyás regisztrációt SECTRAN munkatársa végzi, az adat forrása a gépjárművezető, hiszen az
adatokat ő adja meg közvetlenül SECTRAN számára.
E-kártyás e-regisztráció esetén a regisztrációt SECTRAN szerződött partnere végzi, így tőle jut SECTRAN
a gépjárművezető adataihoz. Ebben az esetben a személyes adatok forrása SECTRAN szerződött
partnere.
Adatfeldolgozás
Az adatkezelésbe SECTRAN a vonatkozó jogszabályok szerint adatfeldolgozót vonhat be. Az
adatfeldolgozók listája a E-kártyás kézikönyv 4. számú mellékletben található.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
A személyes adatokat SECTRAN a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 2 évig tárolja. Egyes
személyes adatokat jogi kötelezettsége vagy jogi igényeinek érvényesítése okán ettől eltérő ideig tárol
SECTRAN, ezek tételes felsorolását az E-kártyás kézikönyv 7/A. és 7/B. számú melléklete tartalmazza.
Adatbiztonsági intézkedések
SECTRAN a személyes adatok védelme céljából a GDPR 32. cikke szerinti adatbiztonsági szabályokat
vezetett be.
Az érintett jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Jogérvényesítési és jogorvoslati
lehetőségek
SECTRAN tájékoztatja a gépjárművezetőt, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Amennyiben olyan adatot
adott meg a gépjárművezető, amely a szerződés létrehozásához nem kötelező és az adat kezelésének
jogalapja a gépjárművezető hozzájárulása, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ez a
visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
SECTRAN tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy:
− a DiDb taggá válás feltétele, hogy a gépjárművezető és SECTRAN között szerződéses jogviszony
jöjjön létre, ezért amennyiben a gépjárművezető a szerződés létrehozásához szükséges adatait
nem kívánja megadni, úgy annak az lesz az eredménye, hogy a szerződés nem jön létre,
− SECTRAN a DiDb rendszerben tárolt adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére nem továbbítja,
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−

SECTRAN automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végez, nem minősül ugyanis
profilalkotásnak a DiDb tag értékelésére vonatkozó adat.

A szerződés megkötésével egyben arról is nyilatkozik a gépjárművezető, hogy az adatkezelés feltételeit
megismerte, a szerződést ezen információk tudatában köti meg.
10.

EGYEBEK, IRÁNYADÓ NYELV

Jelen szerződéses jogviszonyra a magyar jog az irányadó függetlenül a gépjárművezető állampolgársága
szerinti jogától. Ezt gépjárművezető a szerződés megkötésével elfogadja. A jelen dokumentumban nem
szereplő feltételekre a magyar jogszabályok, így elsősorban a Ptk. előírásai az irányadóak.
Jelen szerződés a szerződésben használt nyelven jön létre, ám a SECTRAN felhívja a gépjárművezető
figyelmét, hogy a 3. pontban rögzített dokumentumok csak magyar és angol nyelven érhetőek el. Ezt
gépjárművezető elfogadja és a szerződés aláírásával azt is kinyilvánítja, hogy tisztában van azzal, hogy
ezen dokumentumok is kötelező érvényű szabályokat tartalmaznak a létrejövő szerződéses jogviszonyra
nézve.
Kelt: a szerződés aláírásának pillanatában, amely időpont a pdf-fájl metaadatai közé rögzül
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A SECTRAN ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK KIJELÖLÉSÉRŐL
A SECTRAN az érintettek jogainak biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akit a GDPR
37. cikk (7) szerint a felügyeleti hatóságának is bejelentett.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dataprotection@sectran.eu
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DIDB RENDSZER ALKALMAZÁSÁBA BEVONT ADATFELDOLGOZÓK LISTÁJA
A DiDb felhasználók és SECTRAN partnereinek listája a szerződéses szabadságból kifolyólag
folyamatosan változhat; az adott ügyintézés során minden esetben egyedileg azonosítjuk az érintett
számára a harmadik felet és a DiDb rendszer működtetésével kapcsolatos jogosultságát.
Az aktuális partnerlista a didb.eu honlapon tekinthető meg.

42 | o l d a l
5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A GÉPJÁRMŰVEZETŐK AZONOSÍTÁSA SZÜLŐ NEVE ALAPJÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁG SZERINT

Az alábbi országok
állampolgárai az apjuk
nevét kötelesek megadni

Az alábbi országok
állampolgárai az anyjuk
nevét kötelesek
megadni

Az alábbi országok
állampolgárai sem az
apjuk, sem az anyjuk
nevét nem kötelesek
megadni

Bulgária

Fehéroroszország

Ausztria

Portugália

Lengyelország

Belgium

Portugália

Bosznia Hercegovina

Magyarország

Csehország

Ukrajna

Egyiptom
Észtország
Franciaország
Hollandia
Horvátország
Kenya
Kuba
Lettország
Litvánia
Macedónia
Németország
Olaszország
Románia
Spanyolország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DIDB RENDSZERBELI STÁTUSZOK BEMUTATÁSA
A DIDB TAGSÁG STÁTUSZAI:
-

státusz nélküli: a regisztrált vagy előregisztrált gépjárművezetőre nézve nem áll rendelkezésre
minden olyan adat, amely alapján a DiDb taggá válás minden feltétele igazolható, ilyen adat
elsősorban, de nem kizárólagosan az erkölcsi bizonyítványra vonatkozó adat

-

jóváhagyott: teljes DiDb tagság, a gépjárművezető a DiDb taggá válás minden feltételének

-

átmenetileg visszautasított: a regisztráció vagy az előregisztráció során előírt szerződéses

megfelelt
feltételeknek nem eleget tevő, DiDb taggá még nem váló gépjárművezető státusza, mely a
meghatározott idő leteltét követően módosítható
-

véglegesen visszautasított: a regisztráció vagy az előregisztráció során előírt szerződéses
feltételeknek nem eleget tevő, DiDb taggá még nem váló gépjárművezető státusza, mely nem
módosítható

-

felfüggesztett: incidens során bejelentett esemény időpontjától a kivizsgálás lezártáig tartó
státusz

-

tiltott: szerződésszegés esetén alkalmazható, szankcióként kirótt státusz

-

kizárt: a határozott vagy határozatlan időre tiltott státuszú személyre nézve azonos incidens
kivizsgálására indított újbóli eljárás eredményeként újból megállapított szerződésszegés esetén
alkalmazott szankció

A DIDB TAGSÁG ÉRVÉNYESSÉGÉNEK STÁTUSZAI:
-

függő regisztráció: erkölcsi bizonyítvány nélkül regisztráló vagy előregisztráló gépjárművezető
(ez az állapot a regisztrációt, előregisztrációt követő max. 2 évig állhat fenn)

-

érvényes: azon DiDb tagok tagságának érvényességi státusza, akik mindenben megfelelnek a
tagságérvényesség feltételeinek

-

érvénytelen: azon DiDb tagok tagságának érvényességi státusza, akik tagsága lejárt és nem
tettek eleget a 2 évente esedékes kötelező tagságmagújításnak

-

érvénytelen irat: azon DiDb tagok tagságának érvényességi státusza, akiknek a rendszerben
szereplő összes iratának lejárt az érvényességi ideje

-

alvó: azon DiDb tagok tagságának érvényességi státusza, akik tagsága több, mint 2 éve lejárt és
nem tettek eleget azóta sem a kötelező tagságmagújításnak

-

törölt: gépjárművezető kérésére történt tagság törlés

FIRST SECURITY CHECK STÁTUSZA
-

megerősítésre vár: az e-regisztrációban résztvevő gépjárművezető, aki még nem végezte el az
első DiDb fuvarfelvételekor a sikeres biztonsági ellenőrzést

-

megerősítve: az e-regisztrációban résztvevő gépjárművezető, akire nézve a DiDb kezelő
sikeresen elvégezte a biztonsági ellenőrzést

-

nem megerősített: az e-regisztrációban résztvevő gépjárművezető, akire nézve a DiDb kezelő
elvégezte a biztonsági ellenőrzést, de azt valamilyen okból nem fogadta el (pl. ellenőrzéskor
nem azokat az iratokat mutatta be, amiket az e-regisztráció során)
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E-KÁRTYA STÁTUSZA
-

nincs: nem e-kártyás regisztrációval létrejött DiDb tagság esetén

-

inaktív: az előregisztrációt követően a DiDb applikációba történő első belépésig terjedő időszak
alatti kártyastátusz

-

aktiv: a DiDb applikációba történő belépést követően az előregisztrációt sikeresen lezáró
folyamat utáni időszak kártyastátusza

KÉRELEMSTÁTUSZ
-

nyitott: amennyiben a DiDb tag kérelmet nyújt be a SECTRAN felé, de nem mutatott be erkölcsi
bizonyítványt

-

befogadott: amennyiben a DiDb tag minden előírásnak megfelelt a tagságkezelés során, de
SECTRAN még nem bírálta el a kérelmet

-

elbírált: a benyújtott és befogadott kérelem ügyében a SECTRAN érdemi döntést hozott

-

törölt: a gépjárművezető kérésére történt tagság törlés esetén a kérelem státusza is
automatikusan törölt státuszúra változik

SZERZŐDÉSES FELTÉTEL ELFOGADÁSI STÁTUSZ
-

nincs: nem e-kártyás regisztrációval létrejött DiDb tagság esetén

-

N/A: e-kártyás regisztrációt követően még nem került sor az FSC-re

-

elfogadásra vár: a regisztrációt és az első Sectran applikációba történő belépést követő időszak
(30 nap) státusza, valamint az e-kártyás regisztrációt, majd a sikeres FSC-t és az első Sectran
applikációba történő belépést követő időszak (30 nap) státusza, melyben a gépjárművezető még
nem fogadta el a DiDb tagság szerződéses feltételeit

-

elfogadva: az előregisztrációt követően a gépjárművezető elfogadta a rá vonatkozó DiDb
tagsághoz kapcsolódó szerződéses feltételeket

-

elutasítva: a gépjárművezető nem fogadta el a rá vonatkozó DiDb tagsághoz kapcsolódó
szerződéses feltételeket, ebben az esetben gépjárművezető adatai törlésre kerülnek és tagságát
csak egy újraaktiválás szolgáltatás igénybevételével tudja aktiválni

-

lejárt: a gépjárművezető az előregisztrációt követően a rendelkezésre álló határidőn belül (30
nap) nem tett eleget az előírt szerződéses feltételek elfogadásának
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E-kártyás kézikönyv

7/A. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KEZELT ADATOK TÁBLÁZATA E-KÁRTYÁS E-TAGSÁGKEZELÉS SORÁN REGISZTRÁLÓ ÉS/VAGY TAGSÁGMEGÚJÍTÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ESETÉN

Személyes adat

Nevesített személyes

kategóriája

adat

jogviszony
fenntartásához

s

F.

határideje3

6.1.

6.2.

.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

I

I

I

N

I

N

I

I

születési név

nem

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

igen

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

születési ország

igen

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

állampolgárság

igen

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

I

I

I

N

I

N

I

I

anyja neve vagy apja neve
fénykép

ld: 5. sz.
melléklet
igen
n.é.:
a SECTRAN

FSC állapota

szerződött
partnere
rögzíti az
adatot
n.é.:

DiD applikációhoz

az applikáció

kapcsolódó technikai

használata

adatok

a
X

6. cikk (1) b)

során

lakcím

igen

levelezési cím

nem

regisztrációs
eljárás
befejezéséig

generálódik

vonatkozó adatok

6.3.2

.

f.sz.

szolgáló adatok)

kapcsolattartásra

6.3.1

6. cikk (1) b)

személyazonosító
(személyazonosításra

D.

kezeléséne
k jogalapja

X

szükséges
adatok

É.

Gyakorolható érintetti jog4

Adatkezelé

igen

idő

és a szerződéses

megadand
ó-e1

Adat

forrása2

név
születési hely és születési

a szerződéskötéshez

Az adat

Kötelezően

X

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) a)

f.sz.

I

I

I

I

I

N

I

I

telefonszám(ok)

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

e-mail cím

nem

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

kapcsolattartási nyelv

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I
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munkáltató neve, címe,

igen

X

6. cikk (1) f)

számlázási név és cím

igen

X

6. cikk (1) c)

munkáltató neve, címe (ha

kötelező, ha a

a munkáltató a tagsági díj

munkáltató a

viselője)

tagsági díj

telefonszáma, e-mail címe

pénzügyi teljesítésre
vonatkozó adatok

csak akkor

f.sz.

kiállítást

I

I

I

N

I

I

N

I

I

I

I

N

I

N

N

I

I

I

I

N

I

N

N

I

követő 8. év
X

6. cikk (1) c)

végéig
[Szvt. 169. §
(2)]

viselője
személyi igazolvány
fuvar felvételére és
teljesítésére való
hatósági
alkalmasságra
vonatkozó adatok

sorszáma, lejáratának

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen: a
jóváhagyott
tagság
feltétele

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

nem

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

nem

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

dátuma
vezetői engedély
sorszáma, lejáratának
dátuma
útlevél sorszáma,
lejáratának dátuma

igen: a
erkölcsi bizonyítvány

jóváhagyott

kiállításának dátuma

tagság
feltétele

erkölcsi
bizonyítványra
vonatkozó adatok

erkölcsi bizonyítvány
okmányszáma,
amennyiben az okmány
rendelkezik ilyennel
erkölcsi bizonyítvány
feladói azonosítószáma
erkölcsi bizonyítvány
kiállító hatósága

árufuvarozási

fuvarfeladattal

n.é.:

feladatra vonatkozó

kapcsolatos, a gépjárműre

adatok csak
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adatok
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és rakományra

akkor

vonatkoztatott adatok

generálódnak,
ha a DiDb
rendszer
felhasználója
adatot rögzít
a
rendszerben,
vagy egyéb
módon
(pl.CRM
interface-szel)
automtizált
adatrögzítés
történik
n.é.:

fuvar kategóriája
(belföldi/belföldi nagy
értékű/külföldi/külföldi
nagy értékű)

a fuvar
indításakor
generálódik a

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

I

I

I

N

I

I

N

I

I

I

I

N

I

I

N

I

kiválasztott
kategóriától
függően

a SECTRAN-hoz benyújtott
panaszban szereplő
panaszokra

bármely információ,

vonatkozó adat

amelynek forrása a
panaszos, de érintettje
más személy is lehet

a panasz
n.é.:

kivizsgálását

adat csak

követő

panasztétel

X

X

X

6. cikk (1) c)

ötödik év

esetén

végéig

keletkezik

[Fgytv. 169. §
(2)]

a fuvar teljesítésére

fuvarfeladattal

n.é.:

vonatkozó rendkívüli

kapcsolatos, a gépjárműre

az adatok

események adatai

és a rakományra

csak a

X

6. cikk (1) f)

f.sz.
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vonatkoztatott adatok

rendkívüli
eseménnyel
érintett fuvar

a fuvar teljesítésére

után

vonatkozó rendkívüli

generálódnak

esemény helye, időpontja,

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

érintettjei, leírása,
dokumentációja (pl.
fényképek)
DiDb kártya státusza
DiDb tagság érvényessége
DiDb rendszerben jegyzett
egyéb státuszok (ld. 6. sz.
melléklet)
a DiDb tagságra
vonatkozó adatok

n.é.
az adatok a
regisztráció
után, illetve a

DiDb tagsági szám

tagság

DiDb minősítés a DiDb

fenntartás

pontrendszer szerint

során

DiDb tagságérvényesség

generálódnak

lejárati dátuma
az elmúlt héten felvett
fuvarok

ill. változnak

Kötelezően megadandó-e:

1

igen: a regisztrációkor az e-tagságkezelést végző DiDb kezelő ezeket az adatokat köteles rögzíteni az érintettről, máskülönben nem tud létrejönni a szerződés
a SECTRAN és az érintett között
nem: ezen adatok esetében az érintett szabadon dönthet arról, hogy meg kívánja-e adni ezeket a SECTRAN számára
n.é.: nem értelmezhető, az adat a rendszer használata során generálódik
Az adat forrása esetén:

2
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É: az adat forrása maga az érintett, az adatot az érintett biztosítja a SECTRAN számára
D: az adat forrása a DiDb rendszer, az adat a rendszer használata során generálódik
F: az adat forrása harmadik fél, a SECTRAN szerződött partnere, a DiDb felhasználó, az adatot a SECTRAN tőle kapja
Az adatkezelés határideje:

3

f.sz.: főszabály szerint, azaz a 7.8. pontban foglalt adatkezelési határideig
Gyakorolható érintetti jog:

4

Az E-kártyás kézikönyv jelölt pontjában taglalt érintetti jogot az érintett az adott adatra vonatkozóan gyakorolhatja-e.
A panaszkezelés során külön gyakorolható jog:

5

Bár az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg az érintettet, de amennyiben az érintett a panaszos, úgy számára az Fgytv. 17/A. § (3) alapján a panaszról
felvett jegyzőkönyv egy példányát a SECTRAN átadja a panaszos részére.
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7/B. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KEZELT ADATOK TÁBLÁZATA E-KÁRTYÁS TAGSÁGKEZELÉS SORÁN REGISZTRÁLÓ ÉS/VAGY TAGSÁGMEGÚJÍTÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ESETÉN

Személyes adat

Nevesített személyes

kategóriája

adat

a szerződéskötéshez
és a szerződéses
jogviszony
fenntartásához
szükséges
személyazonosító
adatok
(személyazonosításra
szolgáló adatok)

Az adat

Kötelezően

Adat

forrása2

megadand

kezeléséne

s

k jogalapja

határideje3

6.1.

6.2.

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

I

nem

X

6. cikk (1) b)

f.sz.

igen

X

6. cikk (1) b)

születési ország

igen

X

állampolgárság

igen

X

6.3.1

6.3.2

.

.

I

I

I

I

f.sz.

I

6. cikk (1) b)

f.sz.

6. cikk (1) b)

f.sz.

X

6. cikk (1) b)

X

6. cikk (1) b)

ó-e1

É.

név

igen

születési név
születési hely és születési
idő

anyja neve vagy apja neve

ld: 5. sz.
melléklet

fénykép

igen

DiD applikációhoz

az applikáció

kapcsolódó technikai

használata

adatok

során

D.

F.

n.é.:

vonatkozó adatok

X

lakcím

igen

X

nem

X

telefonszám(ok)

igen

e-mail cím
kapcsolattartási nyelv
munkáltató neve, címe,

pénzügyi teljesítésre
vonatkozó adatok

számlázási név és cím
munkáltató neve, címe (ha

6.5.

6.6.

6.7.

N

I

N

I

I

I

N

I

N

I

I

I

I

N

I

N

I

I

I

I

I

N

I

N

I

I

I

I

I

N

I

N

I

I

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

f.sz.

I

I

I

N

I

N

I

I

6. cikk (1) b)

I

I

I

N

I

N

I

I

regisztrációs
eljárás
befejezéséig

levelezési cím

telefonszáma, e-mail címe

6.4.

a

generálódik

kapcsolattartásra

Gyakorolható érintetti jog4

Adatkezelé

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

6. cikk (1) a)

f.sz.

I

I

I

I

I

N

I

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

nem

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) c)

kiállítást

I

I

I

N

I

N

N

I

I

I

I

N

I

N

N

I

csak akkor

X

X

6. cikk (1) c)

követő 8. év
végéig
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a munkáltató a tagsági díj

kötelező, ha a

[Szvt. 169. §

viselője)

munkáltató a

(2)]

tagsági díj
viselője
személyi igazolvány
fuvar felvételére és
teljesítésére való
hatósági
alkalmasságra
vonatkozó adatok

sorszáma, lejáratának

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen: a
jóváhagyott
tagság
feltétele

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

nem

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

igen

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

dátuma
vezetői engedély
sorszáma, lejáratának
dátuma
útlevél sorszáma,
lejáratának dátuma

igen: a
erkölcsi bizonyítvány

jóváhagyott

kiállításának dátuma

tagság
feltétele

erkölcsi
bizonyítványra
vonatkozó adatok

erkölcsi bizonyítvány
okmányszáma,
amennyiben az okmány
rendelkezik ilyennel
erkölcsi bizonyítvány
feladói azonosítószáma
erkölcsi bizonyítvány
kiállító hatósága

n.é.:
árufuvarozási
feladatra vonatkozó
adatok

fuvarfeladattal
kapcsolatos, a gépjárműre
és rakományra
vonatkoztatott adatok

adatok csak
akkor
generálódnak,
ha a DiDb
rendszer
felhasználója

X
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adatot rögzít
a rendszerben
n.é.:
fuvar kategóriája
(belföldi/belföldi nagy
értékű/külföldi/külföldi
nagy értékű)

a fuvar
indításakor
generálódik a

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

I

I

I

N

I

I

N

I

kiválasztott
kategóriától
függően

a SECTRAN-hoz benyújtott
panaszban szereplő
panaszokra

bármely információ,

vonatkozó adat

amelynek forrása a
panaszos, de érintettje
más személy is lehet

a panasz
n.é.:

kivizsgálását

adat csak
panasztétel

követő
X

X

X

6. cikk (1) c)

ötödik év

esetén

végéig

keletkezik

[Fgytv. 169. §
(2)]

fuvarfeladattal

a fuvar teljesítésére
vonatkozó rendkívüli
események adatai

kapcsolatos, a gépjárműre

n.é.:

és a rakományra

az adatok

vonatkoztatott adatok

csak a

a fuvar teljesítésére

rendkívüli

vonatkozó rendkívüli

eseménnyel

esemény helye, időpontja,

érintett fuvar

érintettjei, leírása,

után

dokumentációja (pl.

generálódnak

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

fényképek)
DiDb kártya státusza

n.é.

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

a DiDb tagságra

DiDb tagság érvényessége

az adatok a

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

vonatkozó adatok

DiDb rendszerben jegyzett

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

egyéb státuszok (ld. 6. sz.
melléklet)

regisztráció
után, illetve a
tagság
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DiDb tagsági szám
DiDb minősítés a DiDb
pontrendszer szerint
DiDb tagságérvényesség

fenntartás
során
generálódnak

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

X

6. cikk (1) f)

f.sz.

I

I

I

N

I

I

N

I

ill. változnak

lejárati dátuma
az elmúlt héten felvett
fuvarok

Kötelezően megadandó-e:

1

igen: a regisztrációkor az érintett meg kell adja a SECTRAN adatrögzítést végző munkatársának, máskülönben nem tud létrejönni a szerződés a SECTRAN és az
érintett között
nem: ezen adatok esetében az érintett szabadon dönthet arról, hogy meg kívánja-e adni ezeket a SECTRAN számára
n.é.: nem értelmezhető, az adat a rendszer használata során generálódik
Az adat forrása esetén:

2

É: az adat forrása maga az érintett, az adatot az érintett biztosítja a SECTRAN számára
D: az adat forrása a DiDb rendszer, az adat a rendszer használata során generálódik
F: az adat forrása harmadik fél, a SECTRAN szerződött partnere, a DiDb felhasználó, az adatot a SECTRAN tőle kapja
Az adatkezelés határideje:

3

f.sz.: főszabály szerint, azaz a 7.8. pontban foglalt adatkezelési határideig
Gyakorolható érintetti jog:

4

Az E-kártyás kézikönyv jelölt pontjában taglalt érintetti jogot az érintett az adott adatra vonatkozóan gyakorolhatja-e.
A panaszkezelés során külön gyakorolható jog:

5

Bár az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg az érintettet, de amennyiben az érintett a panaszos, úgy számára az Fgytv. 17/A. § (3) alapján a panaszról
felvett jegyzőkönyv egy példányát a SECTRAN átadja a panaszos részére.

