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JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS – ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

(1) Bevezetés – az adatkezelő jogos érdeke, mint az adatkezelés jogalapja  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben teljesül, hogy „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.” 

A személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelésére nem kerülhet sor a személyes adatok különleges kategóriái (különleges adatok) esetében.  

A GDPR Preambulum (47) szerint:  

„Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet 

az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való 

kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn 

az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. A jogos érdek 

fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének 

időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető 

jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az 

érintettek nem számítanak további adatkezelésre. [….] Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén 

az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak 

tekinthető.” 

A GDPR Preambulum (48) szerint:   

„A vállalkozáscsoport vagy központi szervhez kapcsolódó intézmények részét képező adatkezelőknek jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy a 

vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak, ideértve az ügyfelek és az alkalmazottak személyes adatainak a 

kezelését is. A személyes adatok továbbítására vonatkozó általános elvek nem különböznek abban az esetben sem, ha a vállalkozáscsoporton belüli személyes 

adatok továbbításának címzettje harmadik országban található.” 
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(2) Érdekmérlegelési teszt elvégzése1 

Jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén az adatkezelő – az adatkezelés megkezdése előtt – belső szabályzatban vagy más írásbeli 

dokumentumban kidolgozza ezen jogalap alkalmazásával végzett adatkezeléseit. Ennek során rögzíteni kell ezen jogalap alkalmazásával együtt járó 

adatkezelési körülményeket és el kell végeznie az érdekmérlegelési tesztet.  

Az érdekmérlegelési teszt lépései:  

0. lépés: Az adatkezelő megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló adatkezelési jogalapok (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-f) pontok) közül melyik a megfelelő a 

tervezett adatkezelés végzéséhez. Az érdekmérlegelési teszt lefolytatására azt követően kerül sor, ha megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) szolgál az adatkezelés jogalapjául.  

1. lépés: Az adatkezelő jogos érdekének meghatározása (”jogos érdek teszt” ): 

Előfeltételek:  

- az érdeknek törvényesnek kell lennie (meg kell felelnie az uniós és a magyar jognak); 

- kellően egyértelműnek (konkrétnak) kell lennie; 

- valós és fennálló érdeket kell képviselnie. 

További vizsgálandó szempontok:  

- Miért akarja az adatkezelő az adatokat kezelni? Milyen célt kíván elérni az adatkezeléssel? 

- Kinek származik előnye az adatkezelésből? Milyen módon? 

- Kizárólag az adatkezelőnek előnyös az adatkezelés vagy szélesebb kör is részesül az előnyökből? 

- Milyen hatással járna, ha nem kerülhetne sor az adatkezelésre? 

2. lépés: Az adatkezelésnek az érdek érvényesítéséhez való szükségességének vizsgálata („szükségességi teszt”) 

- Az adatkezelőnek meg kell vizsgálnia, hogy a meghatározott adatkezelési cél elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése, 

illetve rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül vagy kevésbé invazív módon 

megvalósítható a tervezett cél. 

 
1 Figyelemmel a 29-es Cikk szerinti Munkacsoport 06/2014. sz. véleményére (WP217), az ICO jogos érdekkel kapcsolatos tájékoztatójára, valamint a NAIH vonatkozó 

gyakorlatára (NAIH/2016/1684/2/V, NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről, NAIH tájékoztatója a munkahelyi adatkezelések alapvető 
követelményeiről) 

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http:/ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/
https://naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_Forgalomszamlalas.pdf
https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
http://naih.hu/files/2016_11_15_Tajekoztato_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
http://naih.hu/files/2016_11_15_Tajekoztato_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
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3. lépés: Annak mérlegelése, hogy az adatkezelő érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek-e az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

a) A tervezett adatkezelés értékelése az adatkezelő jogos érdeke alapján.  

- Az adatkezelő jogos érdekének jellegének figyelembevétele (alapvető jog, más típusú érdek közérdek stb.).  

- Annak mérlegelése, hogy az adatkezelés elmaradása milyen sérelmeket okoz az adatkezelőnél vagy harmadik félnek vagy szélesebb körben.  

- Annak meghatározása, hogy az adatkezelés célja, milyen személyes adatok (esetleg „érzékenyebb” adatok kezelésére is sor kerül-e, pl. pénzügyi 

helyzetre vonatkozó adatok), milyen időtartamig tartó adatkezelését igényli. 

- Az érintettek státuszának (pl. munkavállaló, ügyfél stb.) és az adatkezelő helyzetének (pl. domináns piaci pozíció megléte) értékelése.  

- Az adatkezelés módjának értékelése (pl. nagymértékű adatkezelés, adatbányászat, profilalkotás, személyes adatok nyilvánosságra hozatala).  

b) Az érintettek érdekeinek, illetve alapvető jogainak és szabadságainak az adott adatkezelés vonatkozásában történő értékelése. 

- Az érintettek érdekeinek, alapvető jogainak, szabadságainak figyelembe vétele.  

- Az érintettek ésszerű elvárásainak figyelembe vétele.  

c) Az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatásának értékelése és összehasonlítása az adatkezeléstől várt előnyökkel.  

- Az adatkezelésnek várhatóan milyen hatása lesz az érintettekre. 

- Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek – és az ennek alapján végzett adatkezelés – az érintetti jogokat.  

4. lépés: Végleges egyensúly megteremtése, az adatkezelő által biztosított garanciák révén. 

Olyan garanciális, adatbiztonsági intézkedések beépítése az adatkezelési folyamatba, amely további garanciákat nyújt az érintettek jogainak garantálása 

érdekében. Ilyenek lehetnek: 

- adattakarékosság, 

- technikai és szervezési intézkedések (pl. álnevesítés) 

- anonimizálás,  

- átláthatóság, érintetti jogok gyakorlásának biztosítása (különös tekintettel a tiltakozás jogára). 

5. lépés: A megfelelés igazolása és az átláthatóság biztosítása. 

- Az elszámoltathatóság elvére is figyelemmel a fentiek szerint elvégzett érdekmérlegelési tesztet dokumentálni kell.  

- Az érintettek megfelelő tájékoztatását biztosítani kell (lásd 13. cikk (1) bekezdés d) pont, illetve 14. cikk (2) bekezdés b) pont).  
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- Megfelelő mechanizmusok kialakítása az érintett tiltakozási jogának2 (21. cikk) gyakorlása esetétre.  

- A NAIH számára – a Hatóság kérésére – elérhetővé kell tenni a jogos érdeken alapuló adatkezeléshez kapcsolódó dokumentációt.  

(3) Érdekmérlegelési teszt elvégzése  

A Társaság az új adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően érdekmérlegelési tesztet kíván elkészíteni, mivel a tervezet adatkezelés a Társaság 

jogos érdekén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Az adatvédelmi tisztviselő véleményét az érdekmérlegelési teszt elvégzése során ki kell kérni.  Az 

érdekmérlegelési teszt elvégzését az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi. Az adatkezelést az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően abban az esetben lehet 

megkezdeni, ha megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett munkavállalók érdekeivel, illetve jogaival és szabadságaival 

szemben.   

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének lépései:  

1. A tervezet adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), ennek megfelelően az érdekmérlegelési teszt elvégzése 

szükséges. A Társaság ennek megfelelően kitölti a jelen érdekmérlegelési teszt 1. sz. mellékletében szereplő kérdőívet. (Ha az adatkezelés jogalapja nem az 

adatkezelő jogos érdeke, érdekmérlegelési teszt elvégzése nem szükséges.) 

2. A Társaság az adatvédelmi tisztviselő segítségével  összeállítja az érdekmérlegelési tesztet a kérdőívre adott válaszok alapján.  

3. Az érdekmérlegelési teszt véglegesítést követően megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére.  

4. Az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyja az érdekmérlegelési tesztet vagy módosításokat, kiegészítéseket javasol. Az adatvédelmi tisztviselő a jóváhagyását 

vagy a módosítási javaslatait megküldi a Társaság részére.  

5. Ha az adatvédelmi tisztviselő módosításokat, kiegészítéseket javasolt, akkor a 2-3. lépéseket szükség szerint meg kell ismételni. Ha az adatvédelmi tisztviselő 

kiegészítési, módosítási javaslatai nem kerülnek elfogadásra, az adatvédelmi tisztviselő véleményétől való eltérést indokolni kell.   

6. Ha az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyta az érdekmérlegelési tesztet vagy az adatvédelmi tisztviselő véleményétől való eltérésről a Társaság vezetője döntést 

hoz (és ennek indokai rögzítésre kerültek), a Társaság vezetője jóváhagyja a végleges érdekmérlegelési tesztet. A jóváhagyás megtörténhet az 

érdekmérlegelési teszt aláírásával vagy elektronikus jóváhagyással (email útján).  

 
2 GDPR Preambulum (69) szerint: „Bármely érintett számára akkor is biztosítani kell a jogot arra, hogy az egyedi helyzetükre vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, 
ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők, mert az adatkezelésre közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség. Az adatkezelő bizonyítja, hogy az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival 
és szabadságaival szemben az ő kényszerítő erejű jogos érdeke elsőbbséget élvezhet.”  
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(A folyamatábrát lásd a 2. sz. mellékletben.) 
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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE  

Érdekmérlegelés 
lépései 

Főbb szempontok Válaszok 

0. A rendelkezésre 
álló jogalapok 
vizsgálata. Az 
adatkezeléshez 
kapcsolódó 
megfelelő jogalap 
meghatározása.  

Az adatkezelő megvizsgálja, hogy a 
rendelkezésre álló adatkezelési 
jogalapok (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a)-f) pontok) közül melyik a megfelelő a 
tervezett adatkezelés végzéséhez. Az 
érdekmérlegelési teszt lefolytatására 
azt követően kerül sor, ha 
megállapításra kerül, hogy az 
adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés f) pontja) szolgál az 
adatkezelés jogalapjául. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjai határozzák meg az adatkezelés 

lehetséges jogalapjait.  

 

A TrustAir Aviation Kft. („Társaság”), mint adatkezelő által tervezett 

adatkezelés a Társasággal kapcsolatban álló szervezetek és személyek 

természetes személy munkavállalóit, képviselőit érintené és az ő 

személyes adataik kezelésére kerülne sor. Az adatkezelés célja a 

kapcsolattartás a szerződéses és egyéb partnerekkel a Társaság 

működése során. Olyan adatkezelési célról van tehát szó, amely nem 

minősül jogi kötelezettség teljesítése érdekében folytatott adatkezelésnek. 

Az adatkezelés a szerződések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges 

ugyan, de számos esetben a Társaság nem azzal a természetes 

személlyel szerződik, akinek a személyes adatai a kapcsolattartás céljából 

kezelésre kerülnek. A hozzájárulás beszerzése lényegében 

kivitelezhetetlen a kapcsolattartók nagy száma és rendszeres változására 

tekintettel, továbbá amiatt is, hogy a hozzájáruláshoz önkéntessége 

megkérdőjelezhető lehet a kapcsolattartó és az őt foglalkoztató szervezet 

(amely a Társaság szerződéses partnere vagy egyéb, a Társasággal 

valamilyen kapcsolatban álló szervezet) közötti jogviszonyra tekintettel. (A 

NAIH vonatkozó, NAIH/2018/2570/2/V. számú állásfoglalása1 szerint: 

„Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő 

partnerük munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a szerződéses 

partnerük továbbítja Önök felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. 
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Érdekmérlegelés 
lépései 

Főbb szempontok Válaszok 

Ilyenkor a munkáltató (szerződéses partnerük) a GDPR 6. cikk (1) (b) 

pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a 

személyes adatokat, míg Önök a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a 

szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át tőle és kezelik a 

személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.”) 

A fenti szempontokat és a Társaságnak a tervezett adatkezeléshez fűződő 

jogos gazdasági érdekét figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett 

adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára tekintettel 

az adatkezelő jogos érdeke lehet, amelyre tekintettel az adatkezelő elvégzi 

a szükséges érdekmérlegelési tesztet.     

 

1. Az adatkezelő 
jogos érdekének 
meghatározása 
(”jogos érdek teszt” ) 

Előfeltételek:  
- az érdeknek törvényesnek kell lennie 

(meg kell felelnie az uniós és a 
magyar jognak); 

- kellően egyértelműnek (konkrétnak) 
kell lennie; 

- valós és fennálló érdeket kell 
képviselnie. 

A Társaság jogos és törvényes érdeke, hogy az üzleti partnereivel, a 

Társaság működése során vele kapcsolatba kerülő szervezetekkel a 

folyamatos kapcsolatot fenn tudja tartani a közöttük meglévő 

jogviszonynak megfelelően.   

A Társaság jogos érdeke konkrétan meghatározott, a partneri kapcsolatok 

fenntartásához szükséges adatkezelésről van szó.  

A Társaság fent hivatkozott érdekei valós és fennálló, mivel enélkül a 
Társaság folyamatos működése elképzelhetetlen.    

További vizsgálandó szempontok:  
- Miért akarja az adatkezelő az 

adatokat kezelni? Milyen célt kíván 
elérni az adatkezeléssel? 

- Az adatkezelés az üzleti kapcsolatok fenntartása, a felek közötti 
együttműködés biztosítása érdekében szükséges. A szerződéses 
és egyéb üzleti kapcsolatok létrehozása, teljesítése, a teljesítés 
ellenőrzése, elszámolása, az utasításadás, valamit megszüntetése 
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Érdekmérlegelés 
lépései 

Főbb szempontok Válaszok 

- Kinek származik előnye az 
adatkezelésből? Milyen módon? 

- Kizárólag az adatkezelőnek előnyös 
az adatkezelés vagy szélesebb kör 
is részesül az előnyökből? 

- Milyen hatással járna, ha nem 
kerülhetne sor az adatkezelésre? 

 

nem lehetséges természetes személy kapcsolattartók, képviselők 
adatainak kezelése nélkül.  

- Az adatkezelésből minden szereplőnek előnye származik, mert a 
gazdasági kapcsolatok fenntartásához kölcsönösen 
elengedhetetlen ez az adatkezelés.  

- Az adatkezelés elmaradása a gazdasági kapcsolatok fenntartását 
lehetetlenné tenné vagy aránytalanul megnehezítené.  

  

2. Az 
adatkezelésnek az 
érdek 
érvényesítéséhez való 
szükségességének 
vizsgálata 
(„szükségességi 
teszt”) 

Annak a vizsgálata, hogy a 
meghatározott adatkezelési cél elérése 
érdekében feltétlenül szükséges-e 
személyes adat kezelése, illetve 
rendelkezésre állnak-e olyan alternatív 
megoldások, amelyek alkalmazásával 
személyes adatok kezelése nélkül vagy 
kevésbé invazív módon megvalósítható 
a tervezett cél. 
 

Személyes adatok kezelése nélkül a partneri kapcsolatok nem vagy csak 
aránytalan nehézségek árán tarthatók fenn. A kapcsolattartói adatok 
kezelése a gyakorlatban bevett, szükséges és a cél elérése érdekében 
arányos megoldás.      

3. Annak 
mérlegelése, hogy az 
adatkezelő érdekeivel 
szemben elsőbbséget 
élveznek-e az 
érintettek olyan 
érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, 
amelyek személyes 
adatok védelmét teszik 
szükségessé. 

A tervezett adatkezelés értékelése az 
adatkezelő jogos érdeke alapján.  
- Az adatkezelő jogos érdekének 

jellegének figyelembevétele 
(alapvető jog, más típusú érdek 
közérdek stb.).  

- Annak mérlegelése, hogy az 
adatkezelés elmaradása milyen 
sérelmeket okoz az adatkezelőnél 
vagy harmadik félnek vagy 
szélesebb körben.  

- A Társaság jogos érdeke szélesebb társadalmi, gazdasági érdek is, 
amely a partneri kapcsolatok működtetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges.  
 

- Az adatkezelés elmaradása esetén az üzleti kapcsolatok 
fenntartása ellehetetlenül vagy aránytalanul nehézkessé és 
kiszámíthatatlanná válik.  
 

- Az adatkezelés a kapcsolattatáshoz szükséges adatokra 
korlátozódik. Ezek elsősorban a név, telefonszám, email cím,  
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- Annak meghatározása, hogy az 
adatkezelés célja, milyen személyes 
adatok (esetleg „érzékenyebb” 
adatok kezelésére is sor kerül-e, pl. 
pénzügyi helyzetre vonatkozó 
adatok), milyen időtartamig tartó 
adatkezelését igényli. 

- Az érintettek státuszának (pl. 
munkavállaló, ügyfél stb.) és az 
adatkezelő helyzetének (pl. 
domináns piaci pozíció megléte) 
értékelése.  

- Az adatkezelés módjának értékelése 
(pl. nagymértékű adatkezelés, 
adatbányászat, profilalkotás, 
személyes adatok nyilvánosságra 
hozatala). 

foglalkoztató szervezet neve, esetleg egyéb kommunikációs 
csatornák adatai (ha van ilyen): Skype elérhetőség, fax szám.  
 

- Az adatkezelés érintettjei elsősorban a Társaság partnereinek 
munkavállalói, tisztségviselői. 
 

- Az adatkezelés során adatbányászatra, profilalkotásra, személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalára nem kerül sor. Ugyanakkor az 
adatkezelés nagymértékű adatkezelésnek minősülhet az érintettek 
száma alapján, viszont a kezelt adatok köre kifejezetten szűk 
(adattakarékosság).  

Az adatkezelés érintettekre gyakorolt 
hatásának értékelése és 
összehasonlítása az adatkezeléstől várt 
előnyökkel. 
- Az érintettek érdekeinek, alapvető 

jogainak, szabadságainak 
figyelembe vétele.  

- Az érintettek ésszerű elvárásainak 
figyelembe vétele. 

- Az érintettek jogait figyelembe veszi a Társaság az adatkezelés 
során. Kizárólag a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben 
kezeli az adatokat.    
 

- Az érintettek ésszerű elvárásának megfelel, hogy az üzleti 
kapcsolattartás érdekében a kapcsolattartáshoz szükséges adataik 
kezelésre kerüljenek. 

Az adatkezelés érintettekre gyakorolt 
hatásának értékelése és 

Kizárólag a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kerülnek kezelésre, előre 
meghatározott kapcsolattartási célból. Azon érintettek esetében, akik 
munkaköréhez hozzátartozik az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás, az 
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összehasonlítása az adatkezeléstől várt 
előnyökkel. 
- Annak meghatározása, hogy miért 

korlátozza arányosan az adatkezelői 
jogos érdek – és az ennek alapján 
végzett adatkezelés – az érintetti 
jogokat. 

e körbe tartozó adatkezelés az elvárásaikkal is összhangban van. Az 
érintettek a gyakorlatban megfelelő információkkal rendelkeznek az adataik 
kapcsolattartási célú felhasználásával kapcsolatban.     

4. Végleges 
egyensúly 
megteremtése, az 
adatkezelő által 
biztosított garanciák 
révén. 

Olyan garanciális, adatbiztonsági 
intézkedések beépítése az adatkezelési 
folyamatba, amely további garanciákat 
nyújt az érintettek jogainak garantálása 
érdekében. Ilyenek lehetnek: 
- adattakarékosság, 
- technikai és szervezési 

intézkedések (pl. álnevesítés) 
- anonimizálás,  
- átláthatóság, érintetti jogok 

gyakorlásának biztosítása (különös 
tekintettel a tiltakozás jogára). 

- Az adatokhoz azok férnek hozzá, akiknek a partnerekkel való 
kapcsolattartás miatt ez szükséges.   
 

- Az adatok az üzleti kapcsolat megszűnését követően, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott 5 (öt) éves elévülési idő eltelte után, illetve a 
számviteli célú adatkezeléshez kapcsolódóan, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése szerinti, az üzleti évet 
lezáró éves beszámoló napjától számított 8 (nyolc) éves időtartam 
elteltét követően törlésre kerülnek. A szerződésekben rögzített 
kapcsolattartói adatok a szerződések megőrzési idejének elteltével 
– a szerződésekkel együtt - kerülnek törlésre, illetve 
megsemmisítésére.  
 

- Kizárólag a cél elérése érdekében leginkább szükséges adatok 
kezelésére kerül sor.  

5. A megfelelés 
igazolása és az 
átláthatóság 
biztosítása. 

- Az érintettek megfelelő 
tájékoztatásának biztosítása (lásd 
13. cikk (1) bekezdés d) pont, illetve 
14. cikk (2) bekezdés b) pont).  

- Megfelelő mechanizmusok 
kialakítása az érintett tiltakozási 

- Az érintettek elsősorban a szerződésen keresztül, illetve az adataik 
megadása során kaphatnak tájékoztatást az adatkezeléssel 
kapcsolatban. 
 

- A tiltakozás joga gyakorolható. Erre az adatkezelőnél megfelelő 
belső szabályozás és szervezeti garanciák állnak rendelkezésre. 
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jogának (21. cikk) gyakorlása 
esetétre.  

 

Érdekmérlegelési teszt elvégzésének időpontja:   
 

2021. november 26. 

Érdekmérlegelési teszt javasolt felülvizsgálatának időpontja:   
 

2024. november 26. napjáig 

A Társaság adatvédelmi tisztiviselőjének véleménye az 
érdekmérlegelési tesztről: 

Az érdekmérlegelési teszt rendelkezik a jogszabályok által elvárt 
tartalommal és megfelel a Társaság tervezett adatkezelési céljainak. 

Érdekmérlegelési tesztet igénylő adatkezelést végző 
vezetőjének neve, aláírása (vagy emailes jóváhagyás esetén, 
az erre való utalás):  
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ELLENŐRZŐ LISTA 

Ellenőrző kérdések IGEN/NEM IGEN/NEM 

Az adatkezelő meggyőződött arról, hogy a „jogos érdek” az adatkezelés megfelelő jogalapja. 
IGEN IGEN 

Meghatározásra került az adatkezelő jogos érdeke. („Jogos érdek teszt”) 
IGEN IGEN 

Megvizsgálásra került az adatkezelés szükségessége. („Szükségességi teszt”) 
IGEN IGEN 

Elvégzésre és megfelelően dokumentálásra került az érdekmérlegelési teszt. 
IGEN IGEN 

A megfelelő garanciális, adatbiztonsági intézkedések beépítése az adatkezelési folyamatba 
megtörtént.  

IGEN IGEN 

Az érintettek megfelelő tájékoztatása biztosított az adatkezeléssel kapcsolatban.  
IGEN IGEN 

Az érintettek számára biztosított a tiltakozás joga.  
IGEN IGEN 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének szükségessége értékelésre került.  
IGEN IGEN 

Az érdekmérlegelési teszt szükség szerinti felülvizsgálata biztosított.  
IGEN IGEN 

 

 


