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I. SZ. MELLÉKLET 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉHEZ 
 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az 
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 
érintett gyermek. 
 
Társaságunk mint a Honlap üzemeltetője, a Társaságunk és szolgáltatásaink iránt érdeklődők adatainak 
jogszerű felhasználásához érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során figyelembe vettük 
mindenek előtt az Európai Unió Adatvédelmi Csoportja 6/2014. sz. iránymutatásában (a továbbiakban: 
Iránymutatás) foglalt követelményeket. 
 
Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Társaságunk  
 

I. megállapítja a Társaságnak a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekét; 

II. megállapítja az érintetteknek az érdekét, valamint az Érintettnek mindazon alapjogait, 

amelyek méltánylást érdemelnek a Társaság által folytatott adatkezelés vonatkozásában;  

III. összeveti a Társaság jogos érdekeit az ellenpontot képező érintetti érdekekkel és alapjogokkal, 

elvégzi a súlyozást és ennek alapján megállapítja, hogy a jelen teszt tárgyát képező személyes 

adatok kezelhetőek-e. 

 
I. Társaságunk személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke 
 
Társaságunk jogszerű érdeke, hogy a Társaságunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések 
megválaszolása érdekében kezelje az Űrlapon megadott adatokat. 
 
II. Az érintettek alapjogai, érdekei 
 
Az Alaptörvény VI. cikke szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR rögzíti, 
hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. A Ptk. 
a nevesített személyiségi jogok körében külön megjelöli a magánélethez és a személyes adatok 
védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Btk. is büntetni rendeli.  
 
Fenti jogszabályok alapján Önnek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési 
jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa. 
 
III. A Társaság és az Ön érdekeinek összevetése – a mérlegelési teszt elvégzése során megfontolandó 
kulcsfontosságú tényezők 
 
A Társaság adatkezelésének a hatása az Ön érdekeire vagy alapvető jogaira és szabadságaira nem 
túlzottan jelentős és nem érzékelhetően hátrányos az alábbiak szerint. 
 
III/a. A jogszerű érdek jellege – az adatkezelés szükségessége, a személyes adatok védelméhez való 
jog korlátozhatósága 
 
Társaságunk és szolgáltatásaink bemutatásának hatékonyabbá és sikeresebbé tételének céljából a 
Honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek adatait az adattakarékosság elvével 
összhangban kezeljük. 
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Az Iránymutatás szerint a jogszerű érdek igen tág fogalom, a jogszerű érdekek jellege kulcsfontosságú 
szerepet tölt be az érdekek és az érintettek jogai és érdekei mérlegelésekor. Álláspontunk szerint a 
kapcsolattartási adatok kezeléséhez fűződő érdek – figyelemmel Társaságunk és szolgáltatásaink 
részletes bemutatására is – jogszerűnek tekinthető, az ilyen adatok meghatározott és releváns célokból 
történő kezelése a társadalom értékítélete szerint is elfogadható a rendes üzletmenet kapcsán.  
 
A GDPR kimondja, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság 
elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni, 
egyensúlyban más alapvető jogokkal. 
 
A fenti célok elősegítésének feltételeként tekintünk a Társaságunkat és szolgáltatásainkat jobban 
megismerni szándékozó személyek adatainak kezelésére, azok birtokában tudjuk csak a Honlapot, 
annak célja figyelembevételével üzemeltetni, egyben az alapvető jog szükséges és arányos 
korlátozásának tartjuk. Emellett megállapíthatónak látjuk, hogy Társaságunk érdekei egybeesnek a 
szélesebb közönség, az egész társadalom, valamint a harmadik fél – jelen relációban  az érdeklődő 
személy – érdekeivel. 
 
III/b. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása  
 
Az adatok köre, nagysága, mennyisége, jellege a jelen esetben időbelileg és tartalmilag is a minimálisra 
korlátozódik. Érzékeny, különleges adatokat nem használunk fel. Személyes adatát másoknak – a 
jogszabályokban foglalt lehetőségeken, illetve kötelességeken kívül – nem továbbítjuk, nem tesszük 
hozzáférhetővé. Az adatkezelés során nem történik nagy mennyiségű adat kezelése és feldolgozása. 
 
Társaságunk a GDPR 30. cikke értelmében – figyelemmel arra, hogy az adatkezelés nem alkalmi jellegű 
– a felelősségünkbe tartozóan adatkezelési nyilvántartást vezetünk, amelyet megkeresés alapján a 
felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátjuk. 
 
Társaságunk alappal feltételezi, hogy az Ön észszerű elvárásai körébe tartoznak, és Ön észszerűen 
számolhat azzal, hogy nevét, e-mail címét, illetve az Ön által használt telefon hívószámát Társaságunk 
célhoz kötötten kezelni fogja. 
 
Az információk feldolgozásának módja tekintetében tájékoztatjuk, hogy az információkat nem hozzuk 
nyilvánosságra vagy tesszük széles körben hozzáférhetővé, az adatokat nem kapcsoljuk össze más 
adatokkal, profilalkotást nem végzünk, az Ön személyére vonatkozóan semmilyen következtetést nem 
vonunk le. 
 
Az adatkezelés egyik negatív hatása mindenekelőtt az lehet, hogy Társaságunk az Ön személyes adatát 
a jelen tájékoztatóban megadott célokon kívül is kezelné, illetve bármely módon arra használná fel, 
hogy az Ön magánszférájába beavatkozzon. Társaságunk azonban kizárólag a fent nevezett és 
jogszabályon alapuló célokból kezeli a személyes adatokat, panasztételi joga mind a Társaságon belül, 
mind hatóságok, bíróságok bevonásával is biztosított.  
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III/c. Biztosítékok az Önre gyakorolt aránytalan hatás megakadályozására 
 
Társaságunk megfelelő garanciákat biztosít, úgy, mint  

• munkavállalóink adatvédelmi tudatosságának növelése,  

• átlátható adatkezelés, ideértve az adatkezelési nyilvántartás vezetését, 

• adatminimalizálás (az adatgyűjtés szigorú korlátozása vagy az adatok azonnali törlése 

felhasználásuk után, vagy az adatkezelésre általunk megadott határidő leteltét követően, 

illetve a törlés alapjául szolgáló kérelem, hatósági határozat stb. alapján),  

• technikai és szervezeti intézkedések annak biztosítására, hogy az adatokat nem lehet az 

egyének vonatkozásában döntések meghozatalára vagy más lépések megtételére felhasználni 

(”funkcionális szétválasztás”), profilalkotás kizártsága, 

• a tiltakozáshoz való jog 

 
IV. Az érdekmérlegelési teszt eredménye 
 
Társaságunk álláspontja szerint személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezelése jelen 
esetben alapulhat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeken.  
 
Álláspontunkat a fentiek után összefoglalva kijelentjük, hogy az Ön magánszférájába történő 
beavatkozás lehetősége csekély, személyes adatait meghatározott célból, észszerű várakozásaival 
egybeesően kezeljük, adatait az Ön személyes jellemzőinek értékelésére nem használjuk fel. 
 

 

 
 
  
 

 


