A Navcenter adatvédelmi irányelvei
A Navcenternél az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik.
A Navcenternél a személyes adatokat kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, így
adatvédelmi gyakorlatunk összhangban van az EU Általános Adatvédelmi Rendeletével („Rendelet” vagy „GDPR”),
valamint a magyar adatvédelmi törvénnyel („Infotv.”).
Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a Navcenter
megfelelő jogalappal rendelkezik (GDPR 6. cikk).
A tudomásunkra jutott adatokat a Rendelet és az Infotv. mindenkor hatályos előírásai szerint kezeljük. Ezek szerint
az adatok gyűjtése, feldolgozása, kezelése, használata és továbbítása (a továbbiakban: adatfelhasználás) akkor
megengedett, ha a GDPR, az Infotv. vagy egy más jogszabály alapján ezt a Navcenter jogszerűen teszi.
Az applikációt mindenki saját döntése, belátása alapján töltheti le, használhatja saját eszközén.
Ön bármikor megkeresheti adatvédelemért felelős kollégánkat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal
kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes
adatait tárolja a Navcenter az applikáció kapcsán és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését,
amennyiben erre jogszabályi lehetőség van.
Célunk az applikáció adatkezelése kapcsán is az, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk
szavatolni, az ezzel kapcsolatos részleteket az adatkezelési tájékoztató végén találhatja meg.
Adatkezelési tájékoztató
Hatályba lépés: 2021. január 15.
1. Az adatkezelő
név:
Navcenter Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4.
elérhetőség:
privacy@navcenter.hu
2. Tájékoztatás a Rendelet 13. cikke értelmében
2.1. Személyes adatok meghatározása
Személyes adat minden információ, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre
vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten
hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, helyszínhez köthető adat, online azonosító
vagy egy, illetve több különleges ismertető jelhez, amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai,
pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitását jelenti, amelyek alapján az illető beazonosítható. Nem
tartoznak ide viszont a statisztikai adatok vagy az álnevesített adatok, amelyeket az applikáció révén gyűjtünk és
közvetlenül nem kapcsolhatók az Ön személyéhez.
2.2. Automatikus döntéshozatalról tájékoztatás
Az Ön személyes adatainak kiértékelése alapján nem történik automatikus döntéshozatal.
2.3. A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
Az applikáció működtetése, az informatikai fejlesztések érdekében külsős szerződéses partner(ek)kel állhatunk
kapcsolatban. Ahol ilyen kapcsolat áll fenn, az alábbi részletes adatkezelési leírásban megjelölésre kerül a partner
és az általa végzett tevékenység is.

2.4. A következő személyes adatokat kezeljük az applikáció használata kapcsán
2.4.1. Regisztráció
Az adatkezelés megnevezése:
Az applikáció használatának feltétele az applikáció letöltését követően
felhasználói fiók létrehozása. A demoverziót használó felhasználók részére azonban vendég (guest) fiók kerül
kialakításra.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A felhasználó azonosítása.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):
Felhasználó azonosítója (e-mail) és jelszó (hash-titkosítva).
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő):
Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
2.4.2. Az applikáció használatával kapcsolatos informatikai adatok
Az adatkezelés megnevezése:
Az applikáció használata során az Adatkezelő rögzíti a bejelentkezések vagy
Telephelyre történő belépések és kijelentkezések vagy a Telephelyről történő távozások időpontját. Az applikáció
kizárólag a Telephelyen működik, adatokat kizárólag azon a területen gyűjt amikor az érintett bejelentkezik az
applikációba és pozicionálás háttérben futtatásának nem engedélyezése esetén az applikációt megnyitja, vagy a
háttérben futtatás engedélyezése esetén.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az applikáció biztonságos működés biztosítása.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):
Felhasználó azonosítója és a be-, illetve kijelentkezésének
időpontja.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő):
1 hónap.
2.4.3. Az applikációt futtató eszköz helyadatai
Az adatkezelés megnevezése:
Az applikáció pozíciók beltéren történő nyomonkövetését biztosítja
eszközlokalizáció útján kizárólag az Adatkezelő 1117 Budapest, Szerémi út 7. B épület alatti telephelyén az
Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Vészhelyzet esetén aktuális pozíció alapján menekülési útvonal meghatározása, illetve
mentésben résztvevők számára információ biztosítása a mentendő személyek számáról és pozíciójáról, továbbá
mentési útvonalak tervezéséhez egyedi gyakori közlekedési útvonalak meghatározása (profilalkotás) és statisztikai
adatok biztosítása.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):
Felhasználó azonosítója és pozíciója
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő):
A felhasználóhoz a pozícióadatok 1 hónapig
köthetők, ezt követően anonimizált adatok tárolása történik 1 évig.
2.5. További adatkezelések
Amennyiben a Navcenter további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés
lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre,
az adatkezelés időtartama).
3. Címzettek
3.1. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit a
Navcenternek teljesítenie kell. A Navcenter az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség
érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított a Navcenter), amelynek tartalmáról kérésére a Navcenter
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
3.2. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, valamint
közös adatkezeléssel érintett társaságokról

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozókat.
4. Adatbiztonsági intézkedések
Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjük a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen. Technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk a biztonság érdekében, hogy az Ön személyes adatait
megóvjuk az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől. Senki nem tud
ugyan teljes védelmet biztosítani, de applikációnkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezeti
intézkedésekkel meg tudjuk védeni, hogy illetéktelen személyek által az Ön adatai ne vesszenek el, ne
semmisüljenek meg, azokhoz ne férhessenek illetéktelenek hozzá, ne változtathassák meg és ne terjeszthessék
azokat.
4.1. Internet-biztonság
Az applikáció a következő biztonsági intézkedéseket használ, titkosított kommunikációt, a kliens és a szerver
között.
4.2. Tűzfalak alkalmazása
Annak érdekében, hogy védekezzünk a kiber-támadásokkal és csalásokkal szemben, tűzfalakat használunk.
Ennek megfelelően dolgozzuk fel, kezeljük a személyes adatokat (azonosítót, az utolsó bejelentkezés időpontját)
is.
4.3. Adatbiztonság
Minden munkatársunk kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje
a személyes adatokat. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan
átdolgozzuk.
4.4 A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
Az applikációban megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés
készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
A személyes adatokat megfelelő erősségű titkosítással tároljuk a fenti 4.1. pontban foglaltak szerint, kódolásukhoz
processzorba épített hardveres támogatást használunk.
5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
A Navcenter a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani.
A Navcenter elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. A Navcenter az érintetti
jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt, mint érintettet
nem áll módjában azonosítani. Ha a Navcenternek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz
kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Kérésére szóbeli tájékoztatás
is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül

tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg,
kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (5.2. alatt bővebben).
A Navcenter a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat
számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
5.1. Az adatkezelés során Önt megilleti
a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást
kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került –
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,
illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a jelen pont bevezetőjében
foglaltak szerint;
az adatok helyesbítéséhez való jog:
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a
személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1
hónapon belül eleget tesz, amennyiben annak jogszabályi, illetve technikai lehetősége fennáll. Amennyiben Ön
rendelkezik regisztrációval a megadott adatok helyesbítését, módosítását Ön is elvégezheti;
az adatok törléséhez való jog:
Önnek lehetősége van kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az
esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes
adatok további kezelésére.
Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait.
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
az adathordozhatósághoz való jog: Mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra,
hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt,

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa
(továbbíttassa), nem alkalmazható a jelen esetben.
a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott
kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
A Navcenter tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása,
felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot
fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak
és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely
körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.
5.2. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint a Navcenter megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,
vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363
Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az
Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
6. A tájékoztató módosítás
A folyamatos technikai, technológiai és jogi változások miatt az applikáció, illetve az adatkezelési tájékoztató egyes
részeit szükség szerint módosíthatjuk, frissíthetjük. Kérjük, mindig ellenőrizze hatályos adatkezelés
tájékoztatónkat, hogy a lehetséges módosítások vagy frissítések tényleg a legutolsó verzióban jelennek-e meg.

