Érdekmérlegelési teszt – regisztrált UD felhasználó részére kibocsátott számla adatai
az adatkezelő jogos érdekének
Visszaélés-gyanús bankkártyás tranzakciók
beazonosítása, leírása
esetén a NÚSZ Zrt. a vonatkozó
szabályozók szerint helytállásra köteles
mindazon tranzakciók értékéért, melyek
tekintetében a bankkártya tulajdonosa
visszaélés miatt reklamációt nyújtott be és
a tranzakció jogosságát nem lehetett
alátámasztani – a NÚSZ Zrt. nyilvánvalóan
nem kíván olyan visszaélés-gyanús
tranzakciókért helytállni, amelyek számára
a
legcsekélyebb
mértékben
sem
felróhatóak. Ilyen esetben a NÚSZ Zrt.
rendőrségi
feljelentést
is
tesz
bűncselekmény gyanúja miatt.
2.
az érintett érdekeinek jogainak,
Az Alaptörvény rendelkezése értelmében
szabadságának beazonosítása, leírásszerű
mindenkinek joga van a személyes adatai
megnevezése
védelméhez.
Az Infotv. kifejezett célja az adatok
kezelésére vonatkozó alapvető szabályok
meghatározása annak érdekében, hogy a
természetes személyek magánszféráját az
adatkezelők tiszteletben tartsák.
Az Infotv. alapelvi szinten rögzíti, hogy
személyes adat kizárólag meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az
adatok kezelésének és felvételének
tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető,
amely
az
adatkezelés
céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, 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.
1.

3.

mérlegelés elvégzése: miért szükséges az
adott adatkezelés

4.

mérlegelés elvégzése: miért arányos az
adott adatkezelés

az
adatkezelés
(adattovábbítás)
a
jogsértések kivizsgálása, bizonyítása, és
bűnüldözési érdek miatt szükséges,
továbbá azon nyilvánvaló érdekből, hogy
az okozott kárért annak okozója feleljen
az adott adatkezelés azért arányos, mert
az érintett jogai csak a cél elérésével

arányosan kerülnek korlátozásra, és a fenti
cél – ti. hogy a NÚSZ Zrt.-nek ne kelljen
helytállnia a neki fel nem róható károkért
– ezen adatkezelés (adattovábbítás) nélkül
sokkal nehezebben vagy egyáltalán nem
valósítható meg adathiány miatt
5.

hogyan valósul meg a célhoz kötöttség elve

6.

hogyan valósul meg az adattakarékosság

7.

céltól eltérő adatkezelés

8.

hogyan valósul meg az érintetti jogok
biztosítása

9.

az érintett megfelelő tájékoztatásának, az
érdekmérlegelés dokumentálásának
megvalósulása
adatbiztonság

10.

a NÚSZ Zrt. csak a fenti cél elérése
érdekében továbbítja az adatokat a
szolgáltató, illetve nyomozó hatóság felé
a NÚSZ Zrt. a visszaélés felderítése
körében releváns adatokat továbbítja a
címzettek részére
a NÚSZ Zrt. a személyes adatokon a
gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést nem végez
az érintetti jogok biztosítása a kapcsolódó
adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően történik
a NÚSZ Zrt. a honlapján teszi
megismerhetővé adatkezelésének az
érintett számára releváns szabályait
a NÚSZ Zrt. a továbbításra kerülő
személyes adatokat védett fájlként
továbbítja

Érdekmérlegelési teszt eredménye: Fentiek alapján megállapítható, hogy a NÚSZ Zrt. jogos érdeke
olyan súllyal esik latba a visszaélés-gyanús tranzakcióban érintett UD felhasználó jogos érdekéhez
képest, amely indokolttá teszi a visszaélés-gyanús tranzakciókhoz kapcsolódó, az eset kivizsgálását
elősegítő és a NÚSZ Zrt. neki fel nem róható jogellenes magatartásért történő helytállási
kötelezettség alóli mentesülését alátámasztó adatok átadását az on-line bankkártyás fizetést
biztosító szolgáltató, valamint – bűncselekmény gyanúja miatt – a nyomozó hatóság részére. A NÚSZ
Zrt. jogos érdeke mellett indokolttá teszi az adattovábbítást a bűnüldözéshez, a közbiztonsághoz
kapcsolódó közérdek is.

NÚSZ Zrt.

