
Adatkezelési Tájékoztató  

hatósági áras üzemanyagra való jogosultság ellenőrzésével kapcsolatban 

 

Az MPH Power Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2/A 1. emelet 5. ajtó., központi e-mail cím: 

info@mobilpetrol.com, web: www.mpetrol.hu, tel: +36 20 400-6-400, „Adatkezelő”) magyarországi franchise rendszerébe tartozó 

töltőállomásokon a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 1/A. §-a alapján köteles ellenőrizni a hatósági áras üzemanyagra való 

jogosultságot, amellyel kapcsolatos személyes adatkezelés részleteiről az alábbiakban kíván az érintetteknek megfelelő tájékoztatást 

biztosítani. 

 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Korm. rendelet 1. § (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott szabály érvényesítése érdekében a 

töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről megbizonyosodjon. 

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Korm. rendelet 1/A. §-ban meghatározott személyes adatok kezelését 

előíró jogszabályi rendelkezés szerinti jogi kötelezettség teljesítése. 

 

A kezelt személyes adatok a Korm. rendelet 1/A. §-a szerint a töltött gépjármű rendszáma, gyártmánya, típusa, színe és 

üzembentartója, valamint forgalmi engedélyen lévő vonalkód segítségével leolvasott személyes adatok (gépjármű rendszáma). 

 

A személyes adatok tárolási ideje: a töltött gépjármű rendszáma, gyártmánya, típusa, színe és üzembentartója esetén nincs adatrögzítés, 

azokat kizárólag az ellenőrzés és a töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről történő meggyőződés időtartama 

alatt kezeli az Adatkezelő. A forgalmi engedélyen lévő vonalkód segítségével leolvasott személyes adatok (gépjármű rendszáma) esetén 

azokat a Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal 

visszakereshető módon tárolni. Ebből kifolyólag a forgalmi engedélyen lévő vonalkód segítségével leolvasott személyes adatok 

(gépjármű rendszáma) megőrzési ideje megegyezik a bizonylat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti, a bizonylat 

kiállításától számított 8 éves megőrzési idővel. 

 

A jelen adatkezelés során az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. A fenti személyes adatok 

szolgáltatása jogszabályon alapul és annak elmaradása esetén a Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdése szerint az üzemanyag hatósági áron nem 

értékesíthető. 

 

A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg személyes adatai kezelésével kapcsolatban: 

 

• Önnek jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárol az Adatkezelő Önről, és jogosult hozzáférést kérni a személyes 

adataihoz, ideértve a személyes adatokról készült másolat rendelkezésre bocsátását is (hozzáféréshez való jog). 

• Szintén jogában áll az esetleges hibák, illetve a pontatlan adatok helyesbítését kérni (helyesbítéshez való jog). 

• Meghatározott esetekben jogosult a személyes adatok törlését kérni, valamint meghatározott esetekben kérheti az adatai 

kezelésének korlátozását (törléshez és adatkezelés korlátozásához való jog). 

• Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeli az Adatkezelő, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog). 

• Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa, vagy az Adatkezelőt erre kérje, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak 

(adathordozhatósághoz való jog). 

• Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 

 

A fent felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a 1095 Budapest, Ipar utca 2/A 1. 

emelet 5. ajtó címen, továbbá az info@mobilpetrol.com  e-mail címen vagy a +36 20 400-6-400 telefonon keresztül.  

 

Ha nem ért egyet az Adatkezelő intézkedésével vagy válaszával, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: 

+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.  

Utóbbi esetben a per elbírálására a Törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Fővárosi Törvényszék előtt (amely 

az Adatkezelő székhelye alapján illetékes), vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A 

törvényszékek listája a www.birosag.hu/torvenyszekek oldalról érhető el. 
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