a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).
46. Érdekmérlegelési teszt – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében
A jogos érdek (GDPR 6. § (1) f) pont) alapján történő adatkezelés esetében az érdekmérlegelési
teszt elvégzésére a NAIH/2015/3731/2/V állásfoglalása alapján kerül sor. Ennek alapján az
érdekmérlegelési teszt egy több lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő
jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket, érintett alapjogot,
végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.
Az érdekmérlegelési teszt alkalmazott lépései:
1. lépés– annak vizsgálata, hogy szükséges-e adatkezelés vagy megoldható máshogy
2. lépés– a jogos érdek lehető legpontosabb meghatározása
3. lépés– az adatkezelés céljának meghatározása, milyen személyes adatok, meddig tartó
kezelését igényli az adatkezelés
4. lépés– az érintettek szempontjainak meghatározása
5. lépés– a mérlegelés elvégzése
Az érdekmérlegelési tesztről az adatkezelő külön szabályzatot készít.
47. Jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
48. Magyarázat (kifejezések, rövidítések)
Kifejezés vagy
rövidítés
Adatkezelő

Magyarázat
A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.

EU

Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő
szervezettel kapcsolatban áll. Az ilyen egyént “érintettnek” tekinjük, és a GDPR
értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.
Az Európai Unió

GDPR

Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.

Személyes adatok

Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást
számos módszer segítségével, beleértve de nem kizárólagosan a következőket:
Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy
egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására kifejezetten
utal.

Érintett
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