Kapcsolattartói Adatkezelési Tájékoztató

a SuperShop Kft.-vel kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek és egyéb felek
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A jelen Kapcsolattartói Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy
tájékoztatást adjon a SuperShop Kft. a SuperShop Kft.-vel kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek
és egyéb felek természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi és
adatkezelési elvekről és szabályokról.
A SuperShop Kft. által végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden, a SuperShop Kft.-vel
kapcsolatba kerülő jogi személy, szerv, hatóság, bíróság és egyéb fél (a továbbiakban: „Üzletfél”)
természetes személy kapcsolattartója (a továbbiakban: „érintett”) számára biztosítva legyen a
személyes adatok védelme mindvégig azok kezelése és feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
I.

Az adatkezelő, és adatfeldolgozók megnevezése

I.1.

Adatkezelő

Név: SuperShop Kft.
cím: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4. és 5. em.
telefon: +36 1 481 6000
cégjegyzékszám: 01-09-674945
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
email: ugyfelszolgalat@supershop.hu
honlap: www.supershop.hu
I.2.

Adatfeldolgozók

A SuperShop Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez
adatfeldolgozókat vehet igénybe. A SuperShop Kft. az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi
igénybe:
Cégnév
TMF Magyarország
Könyvelő és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Székhely
1138 Budapest,
Népfürdő utca 22.
B. ép. 13. em.

Elérhetőség
Tel: +36 1 461 3100

Reiniger Ügyvédi
Iroda

1132 Budapest,
Alig utca 3.

Tel: + 36 1 236 05 22
Fax: + 36 1 236 05 23

SPAR Magyarország
Kft.

2060 Bicske, SPAR
út 0326/1.hrsz.

Tel: +36 20 823 7000

2

Adatfeldolgozási tevékenység
Kapcsolattartói
adatokat
esetlegesen
tartalmazó
szerződések
alapján
elszámolások
készítése,
számlázás,
adózáshoz
kapcsolódó ügyintézés.
Kapcsolattartói
adatokat
esetlegesen
tartalmazó
szerződések
előkészítésével,
véleményezésével,
módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos
és egyéb e szerződésekkel
összefüggő iratok előkészítése,
jogi
tanácsadás,
esetleges
jogviták során a SuperShop Kft.
képviselete és kapcsolattartás
az ellenérdekű féllel.
Az emaileket is tároló szerver
vonatkozásában
rendszergazdai feladatok.

II.

A kezelt adatok

A SuperShop Kft. azon személyes adatokat kezeli, melyek a SuperShop Kft. tudomására jutnak az
érintett vonatkozásában az Üzletféllel való kapcsolattartással összefüggésben (ideértve, de nem
kizárólag, az ajánlatkérést és -adást, szerződéskötést, szerződés teljesítését):







III.

az érintett vezeték-és keresztneve,
az érintett beosztása,
az érintett telefonos elérhetősége,
az érintett fax száma,
az érintett email címe,
az érintett vonatkozásában a SuperShop Kft. részére megadott, vagy nyilvánosan elérhető egyéb
adatok.
Adatvédelmi tisztviselő

A
SuperShop
Kft.
adatvédelmi
tisztviselőjének
www.supershop.hu/adatvedelmitisztviselo oldalon megtalálható.
IV.

neve

és

elérhetősége

a

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy a SuperShop Kft. az Üzletfél illetékes munkatársával, kapcsolattartójával –
azaz az érintettel – szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot, illetve kapcsolatot tudjon
tartani a SuperShop Kft-t és az Üzletfelet érintő ügyekben. A SuperShop Kft. az Üzletféllel való
kapcsolattartás érdekében kezeli az érintettek adatait.
Az adatkezelés jogalapja az, hogy a SuperShop Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), és a SuperShop Kft-nek jogos érdeke, hogy az Üzletféllel kapcsolatot
tudjon tartani a SuperShop Kft-t és az Üzletfelet érintő ügyekben. Az adatkezeléshez kapcsolódó
Érdekmérlegelési Teszt jelen Tájékoztató 1. sz. mellékletét képezi.
V.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A SuperShop Kft. nem jogosult az Üzletféllel való kapcsolattartás keretében az érintettek
vonatkozásában általa kezelt személyes adatokat semmilyen más harmadik személy részére
hozzáférhetővé tenni (hacsak ehhez az érintettől külön, a jogszabályoknak megfelelő hozzájárulást nem
szerez), ide nem értve az adatfeldolgozókat, valamint a jogszabály alapján történő kötelező
adattovábbításokat.
VI.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A SuperShop Kft. az érintettek személyes adatait a SuperShop Kft. jogutód nélküli megszűnéséig kezeli.
VII.

Az érintettek jogai

VII.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett bármikor jogosult a SuperShop Kft-től írásban tájékoztatást kérni a SuperShop Kft. által az
Üzletféllel való kapcsolattartással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
A SuperShop Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
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adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett a kérelmét a SuperShop Kft. I.1. fejezetben
rögzített elérhetőségein nyújthatja be. A SuperShop Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon
belül adja meg írásban a kért tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
A tájékoztatást a SuperShop Kft. csak az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) meghatározott esetekben
tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a SuperShop Kft. írásban közli az érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei: 1125
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36 1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal:
www.naih.hu.
VII.2. Hozzáférés, törlés
Az érintett jogosult arra, hogy a SuperShop Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adataihoz – mások jogainak tiszteletben tartása mellett - hozzáférést kapjon.
A SuperShop Kft. törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának a határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
Az érintett a kérelmét a SuperShop Kft. I.1. fejezetben rögzített elérhetőségein nyújthatja be. A
SuperShop Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Ha a SuperShop Kft. az érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül
írásban vagy elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A kérelem elutasítása esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
VII.3. Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen
Az érintettek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak a jogos érdeken
alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a SuperShop Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
VII.4. Adatkezelés korlátozása, az adatok zárolása és megjelölése, valamint helyesbítése
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a SuperShop Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a SuperShop Kft. ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; (c) a SuperShop Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
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Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett a SuperShop Kft. zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adatmegjelölés az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. A SuperShop
Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
VII.5. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj
Az érintett az I.1. fejezetben szereplő elérhetőségeken bejelentést, panaszt tehet a SuperShop Kft-nél, ha
a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
A fentieken túl az érintett abban az esetben, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400,
fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) panaszt benyújtani.
Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a SuperShop Kft-vel szemben bírósági jogorvoslati
eljárást kezdeményezni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, a SuperShop Kft. köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása
szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Ha a SuperShop Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a SuperShop Kft. az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett a SuperShop Kft-től sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben a SuperShop Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a SuperShop Kft.
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is.
A SuperShop Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető
a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
VIII. Adatbiztonság
A SuperShop Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja.
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A SuperShop Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre
vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A SuperShop Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A SuperShop Kft. a kezelt adatokat a
kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
SuperShop Kft. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus
programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamatmegoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.
IX.

Egyéb rendelkezések

A SuperShop Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az email címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez kizárólag ő
fér hozzá.
A SuperShop Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan bármikor
módosítsa.
***
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1. sz. melléklet
Érdekmérlegelési Teszt
jogos érdek érvényesítése céljából történő adatkezelés esetében
a SuperShop Kft.-vel kapcsolatba kerülő jogi személyek, szervek és egyéb felek
természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelése

A jelen Érdekmérlegelési Teszt alkalmazásában adatkezelőnek minősül a SuperShop Kft.
I.

Fennáll-e a jogos érdek az adatkezelők részéről?

I.1. Az adatkezelési cél pontos leírása
A SuperShop Kft. azon személyes adatokat kezeli, melyek a SuperShop Kft. tudomására jutnak az
érintett vonatkozásában az Üzletféllel való kapcsolattartással összefüggésben.
Ezen adatok kezelésének célja, hogy a SuperShop Kft. az Üzletfél illetékes munkatársával,
kapcsolattartójával – azaz az érintettel – szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot, illetve
kapcsolatot tudjon tartani a SuperShop Kft-t és az Üzletfelet érintő ügyekben. A SuperShop Kft. az
Üzletféllel való kapcsolattartás érdekében kezeli az érintettek adatait.
Az adatkezelő által tehát konkrétan meghatározásra került, hogy milyen célból kíván a jogos érdekre
hivatkozni. Tekintettel arra, hogy az Üzletféllel való kapcsolattartás célja rendkívül sokféle lehet (pl.
ajánlatkérés vagy -adás, szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszüntetése, már megszűnt
szerződésekből eredő igények érvényesítése, hatósági eljárásokban való kommunikáció, illetve bármely
egyéb ügyintézés), az adatkezelő további pontosítással nem tud élni.
I.2. A jogos érdek bemutatása
A SuperShop Kft. jogos érdeke, hogy az Üzletféllel való kapcsolattartás során az Üzletfél
munkatársaival – azaz az érintettekkel – közvetlenül kapcsolatot tarthasson azokon az elérhetőségein,
amelyek a SuperShop Kft. részére rendelkezésre bocsátásra kerültek, vagy egyébként nyilvánosak.
Ennek hiányában a SuperShop Kft. az Üzletfelekkel kizárólag az Üzletfél általános elérhetőségein
vehetne fel, illetve tarthatna kapcsolatot, mely rendkívül megnehezítené az Üzletféllel történő
kapcsolattartást és az üzletmenet folytonosságát; továbbá a SuperShop Kft. annak ellenére nem
kezelhetné az érintettek adatait, hogy az érintetti adatok részére kifejezetten rendelkezésre bocsátásra
kerültek (pl. az érintett maga kereste meg a SuperShop Kft-t valamely elérhetőségéről) vagy egyébként
elérhetők.
A jogos érdek valódi, hiszen az Üzletfelek kapcsolattartóival a SuperShop Kft-nek ténylegesen
szükséges egyeztetnie, kapcsolatot tartania.
A jogos érdek fennállása a fentiek alapján megállapítható, ezért a továbbiakban vizsgálható a
szükségesség kérdése.
*
II.

Szükséges-e az adatkezelés?

II.1. Miért feltétlenül szükséges és alkalmas az adatkezelés az érdek eléréséhez?
Az Üzletfelekkel való kapcsolattartás hatékony és gyors módja az Üzletfél illetékes munkatársával való
közvetlen egyeztetés és kommunikáció. Amennyiben az adatkezelő nem kezelhetné az érintettek
személyes adatait, akkor kizárólag az Üzletfél általános (központi) elérhetőségein tarthatna az
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Üzletféllel kapcsolatot, adott esetben még akkor is, ha az érintett az adatkezelővel már közvetlenül
kapcsolatba lépett és elérhetőségei a SuperShop Kft. rendelkezésére állnak, mely körülmény rendkívül
megnehezítené az Üzletféllel történő kapcsolattartást és az üzletmenet folytonosságát.

II.2. Rendelkezésre állnak-e alternatív megoldások, amelyekkel a cél elérhető?
Az adatkezelő számára nincs alternatív eszköz az érintetti (kapcsolattartói) adatok kezeléséhez képest.
Az adatkezelés jogos érdekének szükségessége is megállapítható, így a továbbiakban vizsgálható az
arányosság kérdésköre.
*
III. Arányos-e az adatkezelés?
III.1.Az adatkezelő jogos érdeke
Ezen adatok kezelésének célja, hogy a SuperShop Kft. az Üzletfél illetékes munkatársával,
kapcsolattartójával – azaz az érintettel – szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot, illetve
kapcsolatot tudjon tartani a SuperShop Kft-t és az Üzletfelet érintő ügyekben. Amennyiben az
adatkezelő nem lenne jogosult az érintett elérhetőségi adatait kezelni és vele közvetlenül kapcsolatot
tartani, úgy az Üzletfél központi elérhetőségeinek megkeresése esetén az ügyintézés ideje
észszerűtlenül meghosszabbodna, és a késedelemből eredően akár károk is felmerülhetnének.
III.2.Az érintett érdeke
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely jog azonban szükséges
és arányos módon korlátozható.
a.) Az adatok jellege
A kezelt adatok nem tartalmaznak különleges adatokat.
b.) Az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások az érintett számára
Az érintett számára az e jogalapon történő adatkezelés nem jár kifejezett előnnyel, ugyanakkor az
adatkezelés az érintett által az Üzletfél javára – jellemzően munkavégzésre irányuló jogviszonyban –
végzett feladatok ellátásához szorosan kapcsolódó körülmény. Az adatkezelés nem eredményez az
érintett jogaiba történő drasztikus, szükségtelen beavatkozást.
c.) Az érintett észszerű elvárásai
Az érintett számolhat azzal, hogy az adatkezelő megőrzi a személyes adatait az Üzletféllel való
kapcsolattartás érdekében.
d.) Az érintett és az adatkezelő státusza, a köztük lévő kapcsolat
Az érintett az Üzletfél munkavállalója, illetve az Üzletfél nevében eljáró személy, az adatkezelő pedig
az Üzletféllel a tevékenységével összefüggésben kapcsolatba kerülő jogi személy.
e.) Az adatkezelés módja
Az adatkezelő a kapcsolattartáshoz kizárólag tárolja és – az érintettel való kommunikációhoz –
felhasználja az érintetti adatokat, azokon egyéb műveletet nem végez. Az adatkezelő az adatokhoz való
hozzáférést a szervezetén belül azon munkavállalói számára teszi lehetővé, akik az adatkezelő részéről
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az Üzletféllel kapcsolatot tartanak, továbbá az adatfeldolgozóknak adhatja át adatfeldolgozási
műveletek végzése céljából. Az adatkezelés hatásai előreláthatóak és kiszámíthatóak.
Figyelemmel arra, hogy az adatkezelőnek az Üzletféllel folytatott kapcsolat megszűnését követően is
szüksége lehet az érintetti adatokra (pl. szavatossági igények érvényesítése kapcsán, új ajánlatkérés
érdekében, stb.), továbbá aránytalan elvárás lenne az adatkezelővel szemben az, hogy minden Üzletfél
vonatkozásában meghatározott idő elteltével az összes vonatkozó szerződésből, okiratból,
emailezésből, céges telefonból stb. egyenként törölje az érintett adatait, így nem célszerű az adatok
törlését az Üzletféllel való kapcsolat megszűnéséhez kötni. Az érintetti adatok szükségessége
felmerülhet mindaddig, amíg az adatkezelő jogutód nélkül meg nem szűnik.
f.) Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről
Az érintetteknek lehetősége van megismerni az adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységet,
figyelemmel az érintettekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóra.
IV. Milyen eredménnyel zárult az érdekmérlegelési teszt?
IV.1. A jogos érdek fennáll
Az adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy az Üzletfelek természetes személy kapcsolattartóinak a
rendelkezésre álló személyes adatait kezelje annak érdekében, hogy az Üzletfelekkel kapcsolatot
tarthasson.
IV.2. Az adatkezelés szükséges
Az adatkezelés szükséges, hiszen az Üzletfelekkel való kapcsolattartás hatékony és gyors módja az
Üzletfél illetékes munkatársával való közvetlen egyeztetés és kommunikáció. Ha az adatkezelő nem
kezelhetné az érintettek személyes adatait, akkor kizárólag az Üzletfél általános (központi)
elérhetőségein tarthatna az Üzletféllel kapcsolatot, adott esetben még akkor is, ha az érintett az
adatkezelővel már közvetlenül kapcsolatba lépett és elérhetőségei rendelkezésre állnak, mely
körülmény rendkívül megnehezítené az Üzletféllel történő kapcsolattartást és az üzletmenet
folytonosságát.
IV.3. Az adatkezelés arányosan korlátozza az érintett jogait és érdekeit:
Az érintettek információs önrendelkezési joga nem egy abszolút, korlátozhatatlan alapjog, így az
bizonyos, szükséges és arányos esetekben korlátozható. A szükségesség fentebb már megvizsgálásra
került. Az adatkezelő vitathatatlanul méltányolható érdeke az érintettek személyes adatainak
megőrzése, és szükség esetén az azokon való kapcsolattartás. Tekintettel arra, hogy az adatkezelő
gondoskodik az adatok biztonságos megőrzéséről, és azokhoz csak bizonyos korlátozott személyi kör
férhet hozzá, így az adatkezeléssel elérni kívánt cél arányos az érintett információs önrendelkezési
jogának esetleges korlátozásával. Az adatkezelés nem eredményezi az érintett jogainak szükségtelen és
aránytalan korlátozását.
*
A leírtak alapján megállapítható, hogy az érintett információs önrendelkezési joga az adatkezeléssel
nem szenved aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.
***
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