Érdekmérlegelési teszt

I.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a követeléskezelő tevékenységéhez kapcsolódóan a rá engedményezett követelések
adósainak, valamint harmadik személyek (együttesen a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.
A Társaság kizárólag vásárolt (engedményezett) követelésekkel kapcsolatban végez követeléskezelési tevékenységet. Az
engedményezett követelés korábbi jogosultja és az adós között szerződéses jogviszony állt fenn (a továbbiakban: Alapszerződés),
melynek alapján a korábbi jogosult kezelte az adós személyes adatait. A korábbi jogosult és a Társaság között létrejött engedményezési
megállapodásra tekintettel a Társaság az Alapszerződésben a korábbi jogosult helyébe lépett, ő lett a követelés új jogosultja. Erre
tekintettel kerültek a Társaság részére az Alapszerződésben rögzített személyes adatok átadásra. Az engedményezés jogutódlás,
amellyel a korábbi jogosult mint engedményező jogai a Társaságra mint engedményesre szálltak át, összhangban a Ptk. 6:193 - 6:201.
§-aival. Erre tekintettel a Társaság, mint az engedményezéssel az Alapszerződésbe belépő jogosult, a szerződés teljesítése jogcímén
kezeli az adósoknak, valamint egyéb, harmadik személyeknek az Alapszerződésben rögzített személyes adatait.
Abban az esetben, ha az eredeti jogosult és az adós között létrejött Alapszerződés felmondását, azaz az Alapszerződés megszűnését
követően szerzi meg a Társaság a követelést, az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése jogcímén túlmenően a Társaság jogos
érdeke.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a személyes adatok kezelése jogszerű
abban az esetben is, amennyiben 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.

Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatot - egyéb adatkezelési jogalap (GDPR
6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontok] esetleges hiányában - a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése érdekében jogosult-e kezelni,
szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése. Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság a GDPR előírásaival és a (47)
preambulumbekezdésben írtakkal összhangban:
•
•
•
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azonosítja az adatkezelőnek, azaz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez
fűződő jogos érdekét,
megállapítja az érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett
alapjogokat, amelyek az érintettek részéről alappal állíthatóak szembe a Társaság által történő adatkezeléssel szemben,
elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, teljesüle az érintettek érdekeinek arányos korlátozására vonatkozó feltétel, kezelhető-e az érintettek jelen érdekmérlegelési teszt
tárgyát képező személyes adata.

A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke:

Az Alapszerződésen alapuló követelését az engedményező a Társaságra ruházta át a Polgári Törvénykönyv szerinti engedményezés
keretében. Az engedményezés során a követelés átruházásával együtt az Érintett Alapszerződésben rögzített személyes adatai átadásra
kerültek a Társaság részére annak érdekében, hogy az Alapszerződés és az engedményezés alapján őt megillető követelést a Társaság
érvényesíthesse.
Az Alapszerződésben rögzített személyes adatokat az Érintett adta meg.
A Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései értelmében a szerződéssel kikötött szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár. Az Érintett az
Alapszerződés alapján szolgáltatást vett igénybe, amelyért tehát a szerződés alapján ellenszolgáltatást köteles teljesíteni.
Az Alapszerződésből fakadó követelések Társaságra történő engedményezésére való tekintettel a Társaságnak valós és jogszerű
érdeke fűződik ahhoz, hogy
•
az Érintett az Alapszerződésből fakadó kötelezettségeit teljesítse,
•
amennyiben pedig erre önkéntes teljesítés keretében nem kerül sor, az Érintett teljesítését jogi eljárás keretében, nemperes és
peres eljárások útján, végső soron állami kényszer alkalmazásával (végrehajtási eljárás megindításával) kikényszerítse, hiszen a

polgári jog szabályai éppen ezért biztosítják a feleknek a szerződés jogi úton történő kikényszeríthetőségét, valamint a
szerződéssel kapcsolatban felmerülő igények érvényesíthetőségét.
A Társaság érdeke meghatározott, azaz megfelelően konkrét, hiszen a Társaság pontosan meghatározza, hogy mely szerződésből eredő
követelés érvényesítéséhez kívánja kezelni a személyes adatokat.
A Társaság által folytatott adatkezelés alapvető célja a követelések érvényesítése, a Társaság a követeléskezelési tevékenysége során
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása ajánlásban foglaltak maradéktalan tiszteletben
tartásával jár el, ennek keretében:
-

-

az ügyfelekkel való kapcsolat létesítése és fenntartása során kellő körültekintéssel, az irányadó jogszabályok ismeretében és
annak megfelelően jár el, követelés érvényesítési eszközeit a körülmények gondos mérlegelésével választja ki és alkalmazza,
az alkalmazott jogi és jogi eljárásokon kívüli eszközök alkalmazásakor figyelembe veszi az adós teherviselő képességére
vonatkozó körülményeit. Ennek során a lehetőség szerint - mielőtt a követelés érvényesítése érdekében jogi eszközöket
alkalmazna - az adós együttműködésével felméri az adós jövedelmi és vagyoni helyzetét, önkéntes teljesítésének lehetőségét,
az igényérvényesítésre rendelkezésre álló eszközöket a Társaság eljárása során fokozatosan alkalmazza, együttesen mérlegelve
figyelembe veszi a követelés nagyságát, annak fedezettségét, az adós teherviselő képességét, együttműködésének mértékét, és
az eszközök alkalmazása következményeinek arányosságát.

Ennek keretében Társaság azon együttműködő adósok részére, akiknek fizetőképessége, pénzügyi teljesítő képessége az adós által
szolgáltatott információk és felhatalmazás alapján megállapítható, törekszik pozitív döntést hozni a halasztott vagy részletfizetés (fizetési
künnyítés) – megállapodás megkötése útján történő – alkalmazásáról.
A Társaság a fizetési könnyítés alkalmazhatóságának vizsgálata során az adós együttműködésével végzi el az adós jövedelmi és vagyoni
helyzetének felmérését. Ezen felmérés célja annak biztosítása, hogy az adós pénzügyi teherviselő képességének ismeretében
születhessen megfelelő döntés az adott helyzetben alkalmazható optimális megoldásról.
Ennek során az adós által rendelkezésre bocsátott adatokat a Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján kezeli, tekintettel
arra, hogy az adatkezelés a fizetési könnyítés tárgyában történő szerződés megkötését megelőzően az adós mint Érintett kérésére történő
lépések megtételéhez, ill. a szerződéskötést követően – az ott rögzített körben – olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
Érintett az egyik fél.

III.

A személyes adatok kategóriái

A fenti követelményeknek való megfelelés érdekében kezeli a Társaság az Érintetteknek az Alapszerződésben nem rögzített, de a
fokozatosság elvének biztosításához és a követelés érvényesítése optimális módjának meghatározásához elengedhetetlen, azt
jelentős mértékben elősegítő, illetőleg a kapcsolattartást megkönnyítő személyes adatokat, az alábbi táblázatban rögzítettek szerint.

Adatkezelési cél

Kezelt adat

1.

2.

3.

4.

Önkéntes
teljesítés
hiányában
elengedhetetlen
a kezelt adat a
követelés
behajtásához
(jogi eljárások
megindításához)
, ezen adat
nélkül az igény
nem
érvényesíthető

Jelentősen elősegíti
a kezelt adat a
követelés
érvényesítését, az
ahhoz kapcsolódó
megalapozott döntés
meghozatalát

Jelentősen elősegíti a
kezelt – jellemzően a
kötelezett
együttműködése
alapján rendelkezésre
álló – adat a követelés
behajtása optimális
módjának
megválasztását,
beleértve a
méltányosság
gyakorlásához
szükséges feltételek
fennállásának
igazolását, az ahhoz
kapcsolódó
megalapozott döntés
meghozatalát

Elősegíti az
érintettel történő
kapcsolatfelvételt,
ezáltal a költségek
csökkentését is

ügyszám, ügyazonosító,
szerződésszám
kötelezett neve

x

kötelezett születési neve

x

x

x
kötelezett anyja neve

kötelezett születési helye, ideje
a kötelezett lakcíme
a kötelezett tartózkodási helye

x
x
x

a kötelezett NYUFIG törzsszáma
(nyugdíjas korúak esetében)
a kötelezett munkaviszonyával
kapcsolatos adatok

x
x

a követelés összege (tőke, kamat,
költség, díj bontásban)

x

a követelés jogcíme

x

az alapul fekvő jogviszony adatai:
eredeti hitelező(k)
megnevezése,
kölcsönszerződés típusa,
hitel célja,
áruhitel szerződés esetén
vásárolt termék megnevezése)
felmondás / lejárat dátuma
az alapul fekvő kölcsön adatai:

x

-

eredeti esedékesség,
kölcsön összege,
devizaneme
ügyleti és késedelmi kamatláb
mértéke,
ügyleti és késedelmi kamat
összege,
kamatszámítás kezdő dátuma

az engedményezés adatai:
-

x

engedményezés dátuma
az engedményezési szerződés
adatai

x

a kötelezett minősége (adós, adóstárs,
zálogkötelezett, kezes, házastárs)
részteljesítésre vonatkozó adatok:
összege, devizaneme,
törlesztés/megfizetés és jóváírás
dátuma és módja, bankszámlaszám,
amelyről a teljesítés érkezett, valamint a
bankszámlaszám jogosultjának neve

x

a követelés érvényesítése érdekében
indított jogi eljárások esetén:

x

-

x

fizetési meghagyásos
eljárással kapcsolatos adatok
peres eljárással kapcsolatos
adatok
végrehajtási eljárással
kapcsolatos adatok, a
végrehajtási eljárás keretében
lefoglalt vagyontárgy adatai

amennyiben alkalmazható: gyám,
gondnok, törvényes képviselő
természetes személyazonosító adatai
(név, születési név, anyja neve,
születési hely, idő) és lakcíme
amennyiben alkalmazható: gyám,
gondnok, törvényes képviselő
közvetlen kapcsolattartási adatai (e-mail
cím, telefonszám)
a kötelezett halála esetén az örökös,
illetve a szerződés teljesítését átvállaló
személy személyazonosító adatai (név,
születési név, anyja neve, születési
hely, idő) és lakcíme
biztosítéki vagyontárgy adatai:
helyrajzi szám,

x

x

x

x

-

-

ingatlan jellege, területe,
típusa, szobaszám, állapota,
valamint az ingatlant terhelő
jelzálog- és végrehajtási jogok
mértéke
gépjármű típusa, rendszáma,
üzembe helyezés dátuma,
üzletrész megnevezése,
mértéke
egyéb ingó vagyon
megnevezése, értéke

a kötelezett közvetlen kapcsolattartási
adatai (e-mail cím, telefonszám)
a kötelezett helyett eljárni jogosult
természetes
meghatalmazott
személyazonosító adatai (név, születési
név, anyja neve, születési hely, idő) és
lakcíme
a kötelezett helyett eljárni jogosult
meghatalmazott
közvetlen
kapcsolattartási adatai (e-mail cím,
telefonszám)
a
kötelezett
nem
biztosítéki
vagyontárgyaira vonatkozó adatok
a kötelezett bankszámlájára vonatkozó
adatok
a kötelezett gazdasági, jövedelmi
helyzetére, életkörülményeire vonatkozó
adatok
munkanélküliség,
álláskeresési járadékra
jogosultság, illetve annak
megváltozása
súlyos eladósodottság;
a kötelezett házastársának
halála

x
x

x

x
x
x

-

-

vis maior (természeti
katasztrófa, árvíz stb.)
háztartás teljes létszáma,
háztartás jövedelme, a
háztartásban eltartottak száma
a háztartásban eltartott
kiskorúak száma
a háztartásban egy főre jutó
jövedelem
havi nélkülözhetetlen kiadások
egyéb tartozásokra vonatkozó
adatok
munkaviszonyból származó
jövedelemre vonatkozó adatok
rendszeres havi egyéb
jövedelem;
zálog-, illetve végrehajtási
eljárás keretében lefoglalt
ingatlanra vonatkozó,
kötelezett által megadott
adatok (kívánja-e eladni,
korábban megkísérelte-e már)

Különleges adatok:
A Társaság az Érintettre vonatkozó különleges adatokat (például az Érintett által előadott, egészségi állapotra vonatkozó adatok,
keresőképtelenség, munkaképesség megváltozására vonatkozó adatok) kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A
hozzájárulás bármikor visszavonható, ebben az esetben az adatot a Társaság törli, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonást megelőző időszak vonatkozásában az adatkezelés jogszerűségét.

IV.

Az Érintett érdekei, alapjogok:

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez.
A GDPR kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes
személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
A GDPR továbbá alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adatok jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését, illetve az adatok biztonságát szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető
Törvénykönyv is büntetni rendeli.
Az Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy
-

V.

információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen, magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét
biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése:

A táblázat 1-3. oszlopai szerinti célból kezelt személyes adatok Társaság általi kezeléséhez – a GDPR 6. cikk (I) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatkezelési jogalap mellett – a Társaságnak a fentiek szerint lényeges és egyértelmű érdeke fűződik, mivel azok
nélkülözhetetlenek az Érintettel szembeni követelés PSZÁF elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásában rögzített követelményeknek
megfelelő kezeléséhez, a követelések jogi úton történő érvényesítéséhez.

Az 1-2. oszlopban rögzített célokból kezelt adatok vonatkozásában: jelentős közérdek fűződik ahhoz, hogy a magánjogi jogalanyok között
létrejövő szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését a jogosultak végső soron állami kényszer alkalmazásával is ki tudják
kényszeríteni. Amennyiben ezt a kötelezettek a személyes adataik jogosult általi kezeléséhez a szerződéskötéskor megadott hozzájárulás
visszavonásával kizárhatnák, az a jogbiztonság nagyfokú sérelmét eredményezné, aminek vitathatatlanul negatív hatása lenne a
szerződéses gyakorlatokra, illetve ezen keresztül a teljes piacgazdaság működésére, stabilitására.
Ennek megfelelően lényeges közérdek fűződik ahhoz, hogy a magánjogi szerződések jogosultjai (és éppúgy a jogosultak helyébe lépő
engedményesek) az Érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelhessék az Érintett azon személyes adatait, amelyek a
követelés jogi úton történő érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek, vagy azt jelentős mértékben elősegítik.
Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik információs önrendelkezési joga gyakorlásához, valamint
magánszférája védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adatok Társaság általi kezelése megítélésünk szerint nem
okoz nagyfokú érdeksérelmet az Érintett számára.
A jóhiszeműen eljáró Érintettnek ugyanakkor szintén jelentős és egyértelmű érdeke fűződik ahhoz, hogy a Társaság abba a helyzetbe
kerüljön, hogy a követelés érvényesítésének mindkét fél számára legoptimálisabb módját kiválassza, csökkentve ezzel a követelés
érvényesítésének költségét is, amelynek megfizetése végső soron az adóst terheli, erre tekintettel a 3. oszlopban rögzített célból kezelt
személyes adatok Társaság általi kezeléséhez is jelentős érdek fűződik.
A 4. oszlopban rögzített cél szerinti adatkezelés tekintetében azonban az Érintett információs önrendelkezési joga gyakorlásához, valamint
magánszférája védelméhez fűződő joga a Társaság jogos érdeke alapján történő adatkezelése esetén aránytalanul korlátozásra kerülne,
erre tekintettel ezen adatok kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján kezelhetőek jogszerűen. Amennyiben az Érintett hozzájárulását
visszavonja, ezek az adatok törlésre kerülnek.

VI.

Biztosítékok:

Az engedményezésről megküldött tájékoztatóban a Társaság arról is tájékoztatja az Érintettet, hogy egyéni, méltánylást érdemlő
körülményeire tekintettel jogosult a Társaság felé fizetési könnyítés iránti, méltányossági kérelem benyújtására. A tájékoztatás kifejezetten
rögzíti, hogy ilyen jellegű kérelem esetén – annak érdekében, hogy a kérelmet a Társaság érdemben el tudja bírálni, és ennek keretében
fel tudja mérni az Érintett adós tényleges pénzügyi teherviselő képességét – az Érintett adósnak lehetősége van arra, hogy az általa a

méltányossági (részletfizetési, halasztási / fizetési könnyítési) kérelem alátámasztására általa előadott körülményeket okiratokkal is
alátámassza, ezáltal segítve elő a kérelem pozitív elbírálását.
Ebben az esetben ezeket a dokumentumokat, az azokban foglalt személyes adatokat Társaság a fizetési könnyítésre vonatkozó
szerződés megkötését megelőzően az adós mint Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, ill. ezen jogalap feltételei fennállásának
megszűnése esetén a jogos érdeke jogcímén kezelni fogja.
A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az Érintett a megadott személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat. Tiltakozása esetén a személyes
adat a Társaság nyilvántartásaiból törlésre kerül, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozás nem érinti a tiltakozást megelőzően hozott
határozatokat, az adatkezelés addigi jogszerűségét.
Az adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ilyen irányú
megkeresés esetén a Társaság a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül Írásban tájékoztatja
az érintettet.
Társaságunk folyamatosan biztosítja az érintettek részére, hogy élve a GDPR –ban biztosított jogukkal, kérjék személyes adataik törlését,
amennyiben bármely okból ezt szükségesnek tartják. Ezirányú kérelem beérkezését követően Társaságunk minden esetben egyedi
vizsgálatnak veti alá a kérelmet annak megállapítása céljából, hogy az érintett kérelme – figyelembe véve a Társaság és az érintett
érdekeit, valamint a jogszabályi rendelkezéseket egyaránt – teljesíthető-e.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet a
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Társaság bármely okból nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Társaságunk az adatbiztonság érvényesülése érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt
biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását,
megsemmisülését megakadályozza, biztosítva ezzel a GDPR, illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabályoknak történő megfelelést.

VII.

Tiltakozás joga:

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatának a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján
– azaz a Társaság jogos érdekén – alapuló kezelése ellen és kérheti az adatkezelés megszüntetését.
Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat kizárólag akkor kezeli tovább, ha az adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
Amennyiben Társaságunk az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt
és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett Társaságunknak a kérelmemmel kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha Társaságunk a
határidőt elmulasztja, az Érintett bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

VIII.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Társaságnak a jelen érdekmérlegelési teszt III. pontjában rögzített táblázat 1-3. oszlopai szerinti célból kezelt személyes adatok
kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel főként az alábbiakra:
- a Társaságnak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adatok kezeléséhez,
- a tárgybeli személyes adatok Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges érdeke fűződik, és a tárgybeli személyes adat
kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az Érintett számára,
- a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a tárgybeli személyes adat kezelése által az
Érintettnek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy a GDPR 6. cikk (I) bekezdés f) pontjában
meghatározott adatkezelési jogalap a jelen érdekmérlegelési teszt III. pontjában rögzített táblázat 1-3. oszlopai szerinti célból

kezelt személyes adatok vonatkozásában fennáll, a tárgybeli személyes adatok a Társaság által kezelhetőek egyéb adatkezelési
jogalap [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-e) pontok] hiányában is.
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került továbbá, hogy a GDPR 6. cikk (I) bekezdés f) pontjában
meghatározott adatkezelési jogalap a jelen érdekmérlegelési teszt III. pontjában rögzített táblázat 4. oszlopa szerinti célból kezelt
személyes adatok vonatkozásában nem áll fenn, a tárgybeli személyes adatok a Társaság által kizárólag az Érintett hozzájárulása
alapján kezelhetőek.

