LKSZ
(Laurel Kereskedelmi Szoftver)
Az Állami Autópálya Kezelő ZRt.
Értékesítési, Úthasználati nyilvántartó, Pótdíj nyilvántartó
és Ügyviteli rendszere

Az LKSZ ügyviteli rendszer a díjszedéssel, úthasználattal, pótdíjazással kapcsolatos
adatokat tárolja:
Matrica (úthasználati jogosultság) adatai
(rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi időtartam, érvényesség kezdete), eladás helye, ideje,
de nem tartalmazza a vevő adatait (személyes adatokat sem).
Jogalap:
a többször módosított 36/2007. (III.26.) GKM rendelet jelenleg hatályos 3.§ (3) bekezdése, illetve
részletek tekintetében a 4.§.
36-2007. (III. 26.) GKM rendelet 2012.01.01-től hatályos szövege*1+.pdf
Az adatkezelés célja a jogosulatlan úthasználók kiszűrése. Aki az ellenőrzés pillanatában nem rendelkezik
az adatbázisban arra az időpontra érvényes matricával, az jogosulatlan úthasználó és pótdíjfizetési
kötelezettség terheli.
Az adatkezelés időtartama a Kkt. 33/B.§ (5) bekezdésben rögzített 2 éves elévülési idő.
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.pdf

•

Ügyfélszolgálati irodákban és viszonteladóknak kiállított számlák vevő adatai.
Jogalap:
az ÁFA tv. számlaadási kötelezettséget előíró rendelkezései, adat megőrzési időtartama a számviteli
tv. számlára vonatkozó rendelkezése szerint.
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.pdf

•

Pótdíjas események adatai.
Az ellenőrzés adatai (hely, időpont), az ellenőrzött jármű adatai (rendszám, felségjel, össztömeg,
jármű gyártmánya, típusa, fajtája), az üzembentartó adatai (név, cím, természetes személynél
személyazonosító adatok).
Jogalap a Kkt. 33/B.§ (4) bekezdése, a 33.§ (2) bekezdése és a 45.§ (5) bekezdése, valamint a Kknyt.
19.§ (1) bekezdés b) pontja.
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.pdf
1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról.pdf
Az adatkezelés célja a jogosulatlan úthasználók pótdíjazása.
Az adatkezelés időtartama a Kkt. 33/B.§ (5) bekezdésben rögzített 2 éves elévülési idő.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentett, fentiekkel összefüggő ÁAK
adatkezelés nyilvántartási száma: 464-0002.

•

Írásos ügyfél megkeresések adatai.

Ebben az esetben ÁAK az ügyfél önként megadott adatait (név, cím), valamint ha a
megkeresés kapcsolatban van bármelyik fenti 3 pont adatával, akkor azokat tárolja.
Jogalap a fogyasztóvédelmi törvény kivizsgálási és válaszadási kötelezettségre vonatkozó
előírásai.
Az adatkezelés célja az ügyfelek bejelentésének, kérelmének a fogyasztóvédelmi törvény
szerinti kivizsgálása, válaszadás.
Az adatkezelés időtartama a Ptk. elévülésre vonatkozó általános (5 év) időtartama, az
irattárazásra vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével.

