22. számú melléklet

GPS nyomkövető rendszer használatával kapcsolatos érdekmérlegelési teszt Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Érdekmérlegelési teszt - GPS nyomkövető rendszer használatával kapcsolatban

a jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság vagy adatkezelő)
GPS nyomkövetőket használ gépjárműveiben.
Az Igazgatóság a GPS nyomkövető rendszer használatát, mint adatkezelést AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési
tesztet az alábbiak szerint végezte el.
Az érintettek köre: Az Igazgatóságnál foglalkoztatási jogviszonyban álló foglalkoztatottak.
A kezelt személyes adatok köre:

- a jármű pillanatnyi helyzetének és sebességének megjelenítése térképen,
- a jármű mozgásának megjelenítése visszamenőlegesen a térképen, szükség esetén az
útvonal visszajátszható,
- a jármű mozgásának megjelenítése indulási, érkezési pozíciók, megtett kilométer,
menetidő, állásidő, átlagsebesség, göngyölített adatok.
1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka

Az Igazgatóság feladatainak ellátása során GPS nyomkövető rendszert használ
gépjárműveiben vagyontárgyainak védelme, gépjárművei biztonságának megóvása, a
munkaszervezés megkönnyítése, a jogsértések/bűncselekmények észlelése, az elkövető
tettenérése, valamint az elkövető azonosításának elősegítése, illetve a balesetek
kivizsgálásának megkönnyítése érdekében. A GPS nyomkövető rendszer által rögzített
földrajzi adatok a munkavégzés alatt megegyeznek a foglalkoztatottak pozíciójával, ezért
személyes adatnak minősülnek.
Az Igazgatóság gépjárműveinek munkaidőn kívüli magáncélra történő használata során az
adatok nem megismerhetőek a munkáltató számára. Munkaidőn kívül a munkáltató nem kér
le adatokat.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja szerint személyes adat kezelhető, ha „az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap alkalmazásának a feltétele, hogy az
alkalmazásakor az adatkezelő köteles érdekmérlegelési tesztet elvégezni annak

megállapítására, hogy az általa alkalmazni kívánt adatkezelési művelet esetén az érintett
érdekei és alapvető jogai nem élveznek-e nagyobb védelmet az adatkezelő jogos érdekével
szemben, valamint, hogy az adatkezelési tevékenység folytán az érintettek jogai nem
sérülnek-e.
Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adat vonatkozásában fennállnak-e a szükséges feltételek, vagyis az Igazgatóság jogosult-e a
személyes adatok további kezelésére, szükséges a jelen érdekm érlegelési teszt elvégzése.
Tekintettel arra, hogy a GPS nyomkövető rendszer alkalmazására kerül sor az Igazgatóság
gépjárműveinek használata során, így az Igazgatóság foglalkoztatottjainak fent írt személyes

adatainak a kezelésére kerül sor, az Igazgatóság a jelen érdekmérlegelési tesztet a jogalap
használatának igazolása érdekében folytatja le.
Jelen érdekmérlegelési teszt a foglalkoztatottak személyes adatainak minősülő földrajzi
pozícióinak és GPS koordinátáinak kezelésére terjed ki.
Az érdekmérlegelési teszt során az Igazgatóság:

- azonosítja az Igazgatóságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekét;
- megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adataival kapcsolatos érdekeit, az érintettek alapjogait;
- elvégzi az Igazgatóság jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak
súlyozását, elvégezve ezáltal a szükségességi-arányossági tesztet és ezek alapján
megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.
2. Az Igazgatóság jogos érdeke
Az adatkezelés célja - a GPS nyomkövető rendszer használatának a célja:

Az Igazgatóság vagyontárgyainak (gépjárműveinek) védelme, a munkaszervezés
megkönnyítése, lehető leghatékonyabb megszervezése, a foglalkoztatottak élet- és testi
épségének védelme, a jogsértések/bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése,
valamint az elkövető azonosításának elősegítése, a balesetek kivizsgálásának
megkönnyítése.
Az adatkezelés célja, hogy az Igazgatóság a vagyonvédelmet a rendelkezésére álló
eszközökkel hatékonyan biztosítsa és a munkavégzéssel nem összefüggő, akár
bűncselekményből származó járműmozgásokat időben észlelhesse, kezelhesse.
Az adatkezelés célja továbbá, hogy a munkavégzés helyszínéhez legközelebb található
gépjármű induljon el az elvégzendő feladat teljesítésére.
Az Igazgatóság jogos érdekének megnevezése:

Vagyon- és személyvédelem garantálásához fűződő jogos érdek
Az Igazgatóság érdeke a vagyonvédelemhez kapcsolódóan elsősorban:

Az Igazgatóság jogos érdeke vagyontárgyainak védelme, gépjárművei biztonságának
megóvása, a jogsértések/bűncselekmények észlelése/kivizsgálása, az elkövető tettenérése,
valamint azonosításának elősegítése.
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Az Igazgatóság elemi gazdasági érdeke a munka lehető leghatékonyabb megszervezése,
melyben segítséget nyújt a mozgásban lévő céges gépkocsik pontos helyzetének ismerete.

Az Igazgatóság érdeke az emberi élet, testi épség védelme érdekében elsősorban:

Az Igazgatóság jogos érdeke abban áll, hogy a foglalkoztatott élet- és testi épségének
védelmét biztosítsa, azáltal, hogy GPS-t alkalmaz az Igazgatóság, ha a foglalkoztatott
problémás területen keresztül halad át, vagy az útviszonyok nem biztonságosak,
veszélyesek. Az Igazgatóság jogos érdeke az esetlegesen bekövetkező balesetek/munkahelyi
balesetek kivizsgálásának megkönnyítése, (bekövetkezett balesetek kivizsgálása alapján) a
további balesetek megelőzése, balesetveszélyes körülmények észlelése, feltárása.
Az Igazgatóság az elérni kívánt célt más eszköz alkalmazásával nem tudja megvalósítani.
Az adatkezelés feltétlen szükséges az adatkezelés fent írt céljának eléréséhez, hiszen a GPS
alapú rendszer adatai nélkül a gépjárművek mozgása nem rekonstruálható a szükséges
mértékben. Az adatkezelés céljának megvalósításához alternatív megoldás nem áll
rendelkezésre. Amennyiben az Igazgatóság az érintett adatait nem kezeli, úgy a személy-és
vagyonvédelem megvalósítása, továbbá a munkaszervezés feladatai megnehezülnek.
3. Az adatkezeléssel érintett alapjog meghatározása, az érintett védendő érdekei
Az adatkezeléssel érintett alapjog, az érintett azonosítható érdekei, alapvető jogai és
szabadságai, amelyeket az adatkezelés korlátoz:

Az Alaptörvény alapján mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Kimondja
továbbá az Alaptörvény, hogy az emberi méltóság sérthetetlen.
Az érintett, mint természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját
adatainak sorsa felett ő maga rendelkezik. Alapvető érdeke a Polgári Törvénykönyv, az
Infotv., az Alaptörvény, a GDPR, illetve a Büntető Törvénykönyv személyes adatok
védelméről szóló, illetve ezáltal a magánszférát védelmező rendelkezéseinek érvényesülése.
A GDPR számos garanciális elemet tartalmaz a személyes adatok kezelésének jogszerűsége
érdekében, melyeket az Igazgatóság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában
foglaltak szerint tiszteletben tart.
Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az érintett foglalkoztatottaknak védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:
- információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák,
- magánszférájához, emberi méltóságához fűződő jogát tiszteletben tartsák,
- személyes adatai kezeléséről rendelkezhessen és magánszféráját az adatkezelők
tiszteletben tartsák.
Az Igazgatóság azzal, hogy a foglalkoztatottja földrajzi pozícióját és GPS koordinátáit
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kezeli, a foglalkoztatott jogait és szabadságait negatívan nem befolyásolja, az adatkezeléssel
a foglalkoztatott érdekeit nem sérti; hiszen munkaidőben a foglalkoztatottaknak a feladatait
egyébként is a munkáltató által kijelölt helyszínen kell ellátnia.
Kizárólag olyan adatok kezelésére kerül sor, melyek a foglalkoztatottaknak a munkahelyi
tevékenységével kapcsolatosak, a foglalkoztatottak munkaidőn kívüli magáncélú
járműhasználata során keletkező adatokat az Igazgatóság nem kezeli. Az Igazgatóság
gépjárműveinek munkaidőn kívül magáncélra történő használata során az adatokat a
munkáltató nem kéri le. Ilyen esetben is rögzíti az eszköz a gépjármű pontos pozícióját,
tekintettel arra, hogy a GPS nem kapcsolható ki, illetve nem rendelkezik „privát"
funkcióval, így nem lehet átkapcsolni privát módba, melyről a foglalkoztatottat előzetesen
részletesen tájékoztatták. Az Igazgatóság a jelen pontban nevezett munkaidőn kívüli
magáncélú használat során azonban a szolgáltatótól nem kér le erre az időintervallumra
vonatkozóan adatot. Az Igazgatóság csak akkor jogosult ezen időintervallumban is az
adatokhoz hozzáférni/lekérni - jegyzőkönyvben rögzítetten-, ha bűncselekmény gyanúja
merül fel (pl. a gépjármű bűncselekm ény által érintett) vagy egyéb baleset következett be.
Az Igazgatóság a foglalkoztatottat személyes adatai kezelésének megkezdésekor
tájékoztatja a GPS nyomkövető rendszer használatáról.
Mindezen tények alapján megállapítható, hogy az Igazgatóság a gépjárművek GPS
ellenőrzését - a magánszféra, a munkavállaló emberi méltóságának és személyiségi
jogainak védelme érdekében - vagyonvédelmi, logisztikai, munkaszervezési szempontok
alapján a munkavégzéssel összefüggésben végzi a magáncélú használat egyidejű tiltása
mellett, amelynek köszönhetően minimalizálta a magáncélú használathoz kapcsolódó
személyes adatok kezelésének a lehetőségét.
Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy az érintettek érdekei nem sérülnek a fentiek

szerinti adatkezeléssel, mivel a 4. pontban írtak szerint az Igazgatóság a megfelelő
intézkedéseket megtette annak érdekében, hogy az érintettek érdeksérelmét
minimálisra csökkentse.
4. Érintettek érdekeinek a védelme
Az Igazgatóság előzetesen, a foglalkoztatotti jogviszony létrejöttekor tájékoztatja a
foglalkoztatottjait arról, hogy GPS nyomkövetőt használ gépjárműveiben az
érdekmérlegelési tesztben írt célból. A foglalkoztatottak részére az Igazgatóság külön átadja
a tájékoztatót a GPS nyomkövető rendszer használatáról.
Az Igazgatóság kizárólag a munkavégzéssel összefüggő tevékenység vonatkozásában kezeli
a foglalkoztatott fent részletezett személyes adatait nyomkövetés céljából.
Az adatkezelés tehát kizárólag a munkavégzés során rögzített földrajzi pozíciókra és GPS
koordinátákra terjed ki. A foglalkoztatottak magáncélú gépjárműhasználatának adatai
semmilyen körülmények között nem kerülnek kezelésre.
Az Igazgatóság védi továbbá az érintettek érdekeit azzal, hogy felhasználás hiányában
legfeljebb a felvétel készítésétől számított fél évig tárolja az adatokat.
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Amennyiben megszűnik az Igazgatóság érintett foglalkoztatottjának foglalkoztatási
jogviszonya, az Igazgatóság az adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A
gépjármű használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén, annak jogerős
lezárásáig, az adatok tovább kezelhetők.
Az Igazgatóság védi továbbá az érintettek jogait azzal, hogy az adatokhoz csak előre az
adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott személyek férhetnek hozzá, kizárólag a saját
felhasználónevükkel és jelszavukkal.
5. Érdekek összevetése, biztosítékok

Az érintett érdeke a személyes adatai(k) tiszteletben tartása. A fent leírtak értelmében az
Igazgatóságnak jogos gazdasági érdekei indokolják, hogy az Igazgatóság gépjárműveinek
használatakor azok GPS koordinátáit kezelje.
Az Igazgatóság szem előtt tartja, hogy kizárólag a cél eléréséhez szükséges adatokat kezelje,
így figyelemmel van arra, hogy a megfigyelés az érintett emberi méltóságát ne sértse, illetve
a foglalkoztatott magánéletét ne ellenőrizze.
Az Igazgatóság, mint gazdasági szereplő és munkáltató szem előtt tartja, hogy kizárólag a
cél eléréséhez szükséges adatokat kezelje, így figyelemmel van arra, hogy az adatkezelés az
érintett emberi méltóságát ne sértse, illetve a foglalkoztatott magánéletét ne befolyásolja.
Annak érdekében, hogy a korlátozás arányban álljon az adatkezelő érdekeivel, az
adatkezelő az alábbi biztosítékokat alkalmazza:

- Az Igazgatóság a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok és a
mindenkor hatályos adatkezelési szabályzata szerint jár el.
- Az érintettek tájékoztatása, valamint az adatok adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerinti kezelése.
- Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ennek részletszabályait a tájékoztató tartalmazza.
- Az Igazgatóság kizárólag a munkavégzéssel összefüggő adatokat kezel a
gépjárművek nyomon követése során.
- Az adatok megtekintésére kizárólag az arra jogosult személyeknek van lehetősége
felhasználónév és jelszó megadását követően.
- A foglalkoztatottaknak lehetőségük van az adatkezelés korlátozására
magánhasználat esetén.
6. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az Igazgatóság jogos
érdekének érvényesítése az érintett érdekeinek korlátozásával megfelelő biztosítékok
bevezetése és betartása mellett arányban áll, az Igazgatóságnak, mint adatkezelőnek az
érintett foglalkoztatottak személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget
élveznek az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeivel szemben, azaz
megalapozottnak tekinthető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés t) pontja szerinti jogalap
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használata.
Összefoglalva:

- Az Igazgatóságnak érdeke a személyes adatok fentiek szerinti kezelése; az ilyen
formában történő adatkezelés a vagyonvédelem megalapozottan alkalmazható
alternatívája és a hatékony munkaszervezés biztosításának eszköze,
- a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan,
- a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékűnél nem nagyobb az érintettek jogainak
sérelme,
- az érintettek (Igazgatóság foglalkoztatottjai) jogai és szabadságai a lehető legkisebb
mértékben sérülnek az adatkezelés kapcsán, mivel privát, személyes adataik,
magánéletükkel kapcsolatos adatok nem kerülnek kezelésre.
Azon esetekben, amikor jelen érdekmérlegelési teszt adatról, vagy adatkezelésről ír,
személyes adatok kezelését és személyes adatkezelést kell érteni.
Jósvafő, 2021. április 28.

Aggteleki
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