Érdekmérlegelési teszt
a szerződéses partnerek adott szerződésben név szerint meghatározott természetes személy kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez
Ha az adatkezelő a személyes adatok kezelést un. érdekmérlegelést igénylő jogalap kiválasztásával folytatja (GDPR 6. cikk (1) bek. d.) és f.) pontok, valamint 9. cikk (2) bek. c.) pont) úgy az adott művelet
megkezdése előtt az un. érdekmérlegelési tesztet el kell végezni.
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A Társaság szerződéses partnerei szerződéses kapcsolattartói személyes adatainak (név, e-mailcím, telefonszám, postacím, faxszám) kezelése
dr. Arató Dezső kamarai jogtanácsos,
dr. Tóth Tekla jogi tanácsadó, belső adatvédelmi felelős
2018. május 25.
Az adatvédelmi tisztviselő neve
dr. Józan Flóra
A Társaság által kötött szerződésekben általában feltüntetésre kerültek,
illetve kerülnek a jövőben is a szerződéses partnerek természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatai a szerződésből eredő kapcsolattartás, a szerződés teljesítésének elősegítése céljából.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a jelen adatkezelés a Társaság 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.
név, e-mail cím, telefonszám, postacím, faxszám
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok a szerződéses partner által
az adott szerződésben kerülnek feltüntetésre és megadásra az adatkezelő Társaság részére.
A kapcsolattartók szerződésben kezelt személyes adatai kizárólagosan a
szerződéses kapcsolat fenntartása céljából kezelhetőek. A szerződésben
rögzített kapcsolattartói személyes adatok őrzési ideje legfeljebb az adott
szerződésre irányadó őrzési időig tart.
• az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési teszt végzése
• az adattakarékosság elvének betartása

MEGÁLLAPÍTÁSOK
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Az érdekmérlegelési teszt
során meghallgatott érintettek véleménye
A Társaság jogos érdeke

Az adatkezelés szükségessége

Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során érintettek meghallgatására
nem került sor.
A Társaság jogos érdeke a Társaság által kötött szerződésekkel összefüggő kapcsolattartatás, a kommunikáció biztosítása a szerződéses partnerrel, illetve ezek által a szerződések teljesítésének elősegítése.
Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában
rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció,
melynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet.
Nincs sérelem.

Az érintettek jogait és szabadságait ért sérelem
Érdekmérlegelés
Az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét
AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Az adatkezelés alapja

A Társaság, mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a szerződéses kapcsolattartói adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek
az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy
felülírnák a Társaság jogos érdekét. (az érdekkel szemben nem élveznek
elsőbbséget az érintett, meghatározott érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai).

A TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK VÉLEMÉNYE
Az adatvédelmi tisztviselő
véleménye

A szerződéses jogviszonyok rendeltetésszerű „működéséhez” elengedhetetlenek a kapcsolattartói adatok kezelése.
Az adatkezelés megfelel a GDPR-ban foglalt alapelveknek, valamint álláspontom szerint szükséges az adatakezelési cél – a szerződésből eredő
kapcsolattartás - elérése érdekében.
Az érintettek jogai és szabadságai a tervezett adatkezelés során nem sérülnek, azokat csak az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és
ideig kezeli az adatkezelő.
A NAIH „NAIH/2018/2570/2/V” ügyszámú állásfoglalása alapján:
Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő
partnerünk munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a szerződéses
partnerünk továbbítja felénk a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben.
Ilyenkor a munkáltató (szerződéses partnerünk) 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 a Társaság a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a saját
és a szerződéses partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes
adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.
A Hatóság állásfoglalása szerint: „A GDPR 6. cikk (1) (f) pontjára történő
hivatkozás esetén fontos annak dokumentálása, hogy a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel
a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.”
Fentiek alapján az adatkezelő Társaság tervezett adatkezelése álláspontom szerint jogszerű, megfelel az adatvédelmi követelményeknek.
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