
  

             

 

GPS eszköz használatához való hozzájáruló nyilatkozat 

 

Alulírott ………………………………………… (született:…………………………………….; anyja neve:………………………………….; 
szem. ig. szám:…………………………), mint a mai napon a ……………………… típusú ás …………………………….. forgalmi 
rendszámú gépjárműre (továbbiakban: bérautó) a TROMF-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1194 
Budapest, Hofherr Albert u. 38-40.), mint bérbeadóval kötött szerződésre  alapítottan az alábbi az alábbi 
nyilatkozat teszem meg: 

Cselekvőképességem birtokába és minden befolyástól mentesen, szabad akaratomból kifejezetten 
hozzájárulok ahhoz, hogy a TROMF-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38-
40.), mint a bérautó tulajdonosa/üzembentartója és egyben bérbeadója jogainak érvényesítése céljából és 
egyben vagyonvédelmi érdekből olyan eszközt alkalmazzon a bérautó helymeghatározására és egyben 
mozgásának ellenőrzésére, amely alkalmas arra, hogy a Globális Helymeghatározó Rendszer (továbbiakban: 
GPS) igénybevételével a gépjármú mozgási- és helymeghatározási adatait folyamatosan nyomonkövesse, arról 
földrajzi és műszaki adatokat szolgáltasson részére az adatkezelési szabályzatában meghatározott módon.  

A fentiek alapján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a GPS által meghatározott és a Bérbeadónak 
továbbított adatokat a Bérbeadó kezelje, azt legalább 90 napos időtartamra tárolja, illetve jogainak vagy jogos 
érdekeinek védelme érdekében felhasználja, szükség esetén harmadik személynek vagy a hatóságok 
megkeresésére ezen okból átadja, amennyiben ehhez a kellő jogalap fennáll.  

Nyilatkozom, hogy Bérbeadótól kellő tájékoztatást kaptam arról, illetve szerződéses feltételként 
meghatározásra került, hogy amennyiben a bérautót nem a Bérbeadóval kötött szerződésben meghatározott 
feltételek mellett veszem igénybe – függetlenül attól, hogy annak vezetését harmadik személynek vagy arra 
jogosultnak átadtam - és ezzel a szerződésszegés gyanúja beáll, akkor Bérbeadónak joga van a bérelt 
gépjárművel kapcsolatban keletkezett GPS adatokat jogérvényesítési és vagyonvédelmi célból felhasználni.  

Kijelentem, hogy kifejezetten tudomással bírok arról és hozzájárulásomat adom hozzá, hogy Bérbeadó a GPS 
által közvetített adatok feldolgozásával - amennyiben az vagyonvédelmi célokat-, vagy szerződéses 
rendelkezések be nem tartásának reparálására szolgál - a bérautót felkutassa, az informatikai rendszerének 
felhasználásával - távoli eléréssel - azt mozgásképtelenné tegye és költségemre a telephelyére 
visszaszállíttassa.  

Mint nyilatkozattevő kijelentem, hogy a magyar nyelvet ismerem, azon írni és olvasni tudok, így a jelen 
nyilatkozatot is teljes egészében megértettem, amelyet szabad akaratomból és minden befolyástól mentesen 
tettem meg, visszavonásáról pedig kifejezetten lemondok. 

Továbbá kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomat, magánszemélyként és egyben az általam képviselt 
……………………………………………………..; (székhely:……………………………., adószám:………………………..), mint jogi 
személy vagy jogi személyiséggel bíró szervezet nevében is megtettem. (szükség esetén kitöltendő) 

 

 

Kelt:……………………………………….. 

 

                                                                     _________________________________ 

         nyilatkozattevő 

 


