Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 5.3-as
pontja értelmében, hogy 2018. szeptember 1. napjától az
iData Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi
pontokban módosul.
1.6.
Az üzemeltetés során az érvényes adatvédelmi jogszabályok betartásáért a Megrendelő, mint
Adatkezelő, felel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által gyűjtött adatok nem személyes adatok,
azokat a Szolgáltató a Megrendelő utasításai szerint dolgozza fel és bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy számára a gyűjtött adatok személyes adatok lehetnek, azokat ennek
megfelelően kezeli valamint, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával kapcsolatosan a
Szolgáltatót a Megrendelő adat-felhasználási gyakorlatáért felelősség nem terheli. Szolgáltató nem kezeli a
szolgáltatás nyújtása során általa azonosítható módon a megfigyelt eszközöket használó egyetlen természetes
személy adatait sem, ezért a Szolgáltató számára az általa kezelt adatok nem személyes adatok. Ugyanakkor a
Megrendelő ezen azonosításra képes lehet, amely esetben Megrendelő adatkezelőnek, a Szolgáltató pedig a
Megrendelő nevében elvégzett adatkezelési műveletek tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A Megrendelő
egyebekben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződés teljesítése során a GPS egységek által
begyűjtött és a Szolgáltató birtokába került adatokat egyedi azonosításra nem alkalmas módon összegezze és
azokat forgalmi adatfeldolgozás vagy egyéb hasonló jellegű célból harmadik személy rendelkezésére bocsássa. A
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait harmadik személy
részére továbbíthatja, ha az a Megrendelővel szemben bármilyen jogszerű igényérvényesítés során szükségessé
válik.
1.7.
A Megrendelőnek átadott eszközök a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetőleg a bérleti jogviszony
fennállása alatt a Szolgáltató tulajdonában állnak. Amennyiben a szerződés bármely oknál fogva megszűnik, és
a Megrendelő az eszközökön még nem szerzett tulajdonjogot, úgy a szerződés megszűnését követő 8 napon belül
köteles az eszközök Szolgáltató általi kiszerelését biztosítani Magyarországon. Amennyiben a kiszerelés bármely
oknál fogva nem lehetséges, vagy a Megrendelő a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a
Megrendelő köteles megfizetni a Szolgáltatónak az eszközök beszereléskor fennálló értékét, amely a használat
időtartamára tekintet nélkül az egyedi előfizetői szerződés 1. számú mellékletében szereplő listaár szerint alakul.
2.1.
A Megrendelő az eszközök beszerelésével egy időben köteles teljesítésigazolást adni Szolgáltatónak,
amelyben rögzítésre kerül a beszerelésre történt jármű rendszáma vagy egyéb egyedi azonosítója (alvázszám,
stb.) valamint a beszerelt eszközök darabszáma és megnevezése.
6.2.
Szolgáltató az igénybe vett parkolásokról havonta egyszer, utólag állít ki gyűjtőszámlát, amely a
tárgyidőszakban megvalósult valamennyi parkolási eseményt tételesen tartalmazza.
6.3.
A szolgáltató az adott hónapban megvalósuló szerelésekről a saját választása szerint gyűjtőszámlát is
kiállíthat, amely a tárgyidőszakban megvalósult valamennyi szerelési eseményt tételesen tartalmazza.
9.2.
A korlátozás időtartama alatt a Szolgáltató továbbra is rendelkezik a GPS nyomkövető egység által
begyűjtött adatokkal, a Megrendelő azonban a korlátozásra tekintettel az adatokat nem ismerheti meg. A
szolgáltatás korlátozásából eredő esetleges károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A szolgáltatás
korlátozása alatt a Megrendelő változatlanul köteles a szerződésben meghatározott díjak megfizetésére, a
korlátozás tehát a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét semmiben nem érinti. A Megrendelőnek a korlátozás
időtartama alatti adatgyűjtéssel kapcsolatban felmerült bármilyen kifogás esetén lehetősége van törlési igényét
a Szolgáltató részére jeleznie, ennek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelős.
12.

Parkolási díj fizetésére vonatkozó különös rendelkezések

12.1.
A Szolgáltató a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kötött egyedi viszonteladói szerződés alapján jogosult
Magyarország területén a Megrendelő gépjárművébe szerelt GPS egység igénybevételével mobilparkolási
szolgáltatás nyújtására.
12.2.
Amennyiben a Megrendelő az erről szóló egyedi szerződés alapján igénybe kívánja venni a szolgáltatást,
úgy az utastérben elhelyezett billentyűzet segítségével vagy a parkolási övezet zónakódját adja meg, vagy
utasítja a GPS egységet a parkolási hely meghatározására, és a díjfizetés megindítására. Ez utóbbi esetben a
GPS egység esetleges tévedéséért, helytelen helymeghatározásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget
nem vállal, a Megrendelő ezt a díjfizetési módozatot ezen felelőssége tudatában választhatja.
12.3.
A Szolgáltató a díjfizetésre irányuló kezdeményezésre válaszüzenetet küld a Megrendelő részére, amely
lehet „sikeres”, „sikertelen”, vagy „nem egyértelmű zóna” jelzés. A Szolgáltató válaszüzeneteit a megrendelő
köteles figyelemmel kísérni, az ennek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelős.
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12.4.
„Sikertelen” válaszüzenet esetén, vagy ha a Megrendelő egyáltalán nem kap válaszüzenetet a
Megrendelő köteles a parkolási díjat más egyéb módon megfizetni a jogosult részére, az ennek elmulasztásából
eredő minden kár a Megrendelőt terheli, azokért a Szolgáltató nem köteles helytállni.
12.5.
„Nem egyértelmű zóna” válaszüzenet esetén a Megrendelő köteles megadni a parkolási övezet
zónakódját. Ennek elmulasztása esetén, valamint minden esetben akkor is ha a Megrendelő a zónakódot hibásan
adja meg, minden emiatt felmerült kárért a Megrendelőt terheli a felelősség.
12.6.
A díjfizetés bármilyen esetben történő leállásáról a Szolgáltató üzenetben értesíti a megrendelőt. Az
értesítést követően a Megrendelő köteles gondoskodni szükség esetén a díjfizetés újra-indításáról, vagy köteles
a parkolási díjat más egyéb módon teljesíteni, ennek elmulasztásából eredő minden kár a Megrendelőt terheli.
12.7.
A Szolgáltató a válaszüzeneteit, értesítéseit minden esetben a Megrendelő által megadott e-mail címre
küldi meg. Az üzenetek fogadása, megtekintése a Megrendelő feladata és felelőssége.
12.8.
A szolgáltatás igénybevételére irányuló egyedi szerződésben a Megrendelő választhat, hogy az elindított
díjfizetés a parkolás helyén érvényben lévő parkolási időkorlát lejártával minden további cselekmény nélkül álljon
le, vagy induljon újra mindaddig, amíg a Megrendelő a billentyűzet útján nem kezdeményezi a leállítást. A
Megrendelő ez utóbbi esetben tudomásul veszi, hogy a parkolási díj mindaddig levonásra kerül, amíg a
Megrendelő azt le nem állítja, az ebből eredő többletköltség és minden kár a Megrendelő terhére esik. A
Megrendelő a fenti választásának megváltozását írásban kezdeményezheti a Szolgáltatónál.
12.9.
A parkolási díjat a Megrendelő köteles előlegezni, amely a Szolgáltató elkülönített számlájára történő
előzetes átutalás útján történik. A Szolgáltató a Megrendelő befizetéseit, költéseit és egyenlegét nyilvántartja,
amely nyilvántartásba a Megrendelő bármikor betekinthet, azt ellenőrizheti. A Szolgáltató a parkolással
kapcsolatos valamennyi díjat, költséget ezen előlegből történő levonással egyenlít ki, illetve érvényesít. Ha a
Megrendelő által befizetett előleg nullára vagy a parkolás elindításához szükséges minimális összeg alá csökken,
úgy a Megrendelő további díjfizetést nem kezdeményezhet, a már elindult parkolás pedig azonnal megszakításra
kerül. Az előleg feltöltésének elmulasztásából eredő minden költség és kár a Megrendelő terhén marad, a
Szolgáltató ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
12.10. A Szolgáltató a tárgyhónapot követő 15 napon belül
Megrendelőnek a hónapban megvalósuló parkolási események
parkolási díjfizetés megállításáról, vagy bármilyen okból történő
Megrendelőt. Az üzenetben foglaltak figyelmen kívül hagyásából
felelősséggel.

a tárgyhónapra vonatkozóan számlát küld a
tételes elszámolása céljából. A Szolgáltató a
megszakadásáról szintén üzenetben értesíti a
származó károkért a Szolgáltató nem tartozik

12.11. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a parkolási díj megfizetése kapcsán felmerülő esetleges
panaszok intézése, kezelése a Szolgáltató honlapján (www.itrack.hu) írtak szerint történik a nemzeti mobilfizetési
rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény, valamint a 356/2012. (XII.13.) Kormányrendelet figyelembevételével.
12.12. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által
értékesített szolgáltatás tovább-értékesítésével valósul meg, ezért a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. érdekkörébe eső
hibákból eredő károk, költségek a Szolgáltatóra nem háríthatók át, azokért a Szolgáltató felelősséggel nem
tartozik.
12.13. A Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a parkolási díjfizetésre vonatkozó Szolgáltatóval kötött
egyedi szerződése az egyéb eseteken túlmenően azonnali hatállyal minden jogcselekmény és értesítés nélkül
megszűnik abban az esetben is, ha a Szolgáltató Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kötött viszonteladói szerződése
bármilyen okból kifolyólag megszűnik, és a Szolgáltató elveszíti viszonteladói jogállását.
13.

Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

13.1.
A személyes adatoknak a szolgáltatás nyújtása során megvalósuló kezelése tekintetében Szolgáltató
Adatfeldolgozónak, Megrendelő Adatkezelőnek minősül.
13.2.
A Szolgáltató bármilyen személyes adathoz való hozzáférés során a legnagyobb körültekintéssel és a
vonatkozó
jogszabályoknak
(ideértve
különösen
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt - „Infotv.” valamint az Európai Parlament és Tanács
2016/679 számú rendelete – „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az illetékes hatóságok
által jogszabály alapján meghatározott kötelezettségeknek megfelelően jár el.
13.3.
A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét a fentieknek megfelelően a www.itrack.hu weboldalon
megtekinthető Adatkezelési Tájékoztató alapján végzi. A Megrendelő a tájékoztató tartalmát megismerte, az
abban foglaltakat megértette és elfogadta, azokkal szemben nem kíván kifogással élni. Megrendelő továbbá
nyilatkozik arról, hogy tudomása van arról, hogy adatkezelőként a szolgáltatással összefüggő adatkezelésről az
érintettek tájékoztatása az ő feladata, illetve vállalja, hogy e tájékoztatást a Szolgáltató adatvédelmi
tájékoztatójával összhangban végzi el.
13.4.
A Szolgáltató a Megrendelő gépjárműveire vonatkozó adatait, az adatok rögzítésétől kezdődően legalább
2 évig őrzi meg az iTrack rendszeren belül lekérdezhető módon, az ennél régebben keletkezett útvonal adatokat
külön értesítés nélkül véglegesen törli. A Megrendelő az Adattárolási Nyilatkozaton írásban nyilatkozhat arról
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amennyiben adatainak tárolására (archiválás), illetőleg adatainak végleges törlésére a fentiektől eltérő eljárást
kíván alkalmazni.
13.5.

Az adattárolás végső határideje: 8 év.

13.6.
Az adatok archiválás utáni visszaállítási díja egy jármű esetén: 5.000 Ft, majd minden további járműnél
+500 Ft, legfeljebb 50.000 Ft. A visszaállított adatok az iTrack rendszeren belül érhetők el, a friss adatokkal
megegyező módon. A visszaállítás után 30 napig kérdezhetőek le az adatok, utána ismét archiválásra kerülnek.

A módosított ÁSZF teljes terjedelmében ide
kattintva érhető el.
Az ASZF 5.4-es pontja értelében felhívjuk ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása a Megrendelőre nézve a korábbiakhoz képest lényegesen
hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaz úgy a Megrendelő az egyedi szerződést a módosítás közzétételétől számított 15 napon
belül a 30 napos felmondási idő figyelembe vételével írásban felmondhatja.

Tisztelettel,
Ügyfélszolgálati Osztály
iData Kft.
info@idata.hu
+36 21 2000 600
Budapest, 2018. augusztus 1.
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