Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely:1134 Budapest, Váci út 45.B., cégjegyzékszáma:01-10-043108)

Érdekmérlegelési teszt

Tárgya: a Társaság által kezelt személyes adat, az Érintett neve (családi és utóneve)
és elérhetőségei (céges mobiltelefon), email címe (céges email cím) a
szerződéses kapcsolattartáshoz

I.

Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka
(miért szükséges az adott adatkezelés)

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) szükségszerűen kezeli az
általa kötött szerződésekhez kapcsolódóan a munkavállalója nevét, elérhetőségeit
(mobiltelefonszámát, email címét) és ezt a szerződő partner rendelkezésére is bocsátja. Közbeszerzés
esetében a szerződéseket nyilvánosságra kell hozni, mely esetben a fenti adatok a szerződés iránt
érdeklődő nyilvánosság számára hozzáférhetők lesznek.
Az EU Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete 6. cikkének (1) albek.f)
alpontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben
legalább az alábbiak egyike teljesül: ... f) 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 adat
vonatkozásában teljesülnek-e az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) ezen feltételei, szükséges
jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.
Jelen érdekmérlegelési teszt során Társaságunk
- azonosítja az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos
érdekét
- megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata(i)val
kapcsolatos érdekeit, alapjogait
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- elvégzi jogos érdekeinek és az Érintett érdekeinek, alapjogainak összehasonlítását és ennek alapján
megállapítja, hogy az Érintett személyes adat kezelhető-e.

II.

A Társaság jogos érdeke

Jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat szükségszerűen rendelkezésre kell, hogy
álljon a szerződés időtartama alatt a szerződéses kapcsolattartás rendezett, egycsatornás intézéséhez
fűződő igényből kifolyólag, mely nemcsak a Társaság, de annak szerződéses partnereinek is
ugyanolyan mértékű jogos igényéből fakad.

III.

Az Érintett érdekei, alapjogai és szabadságai

Az Alaptörvény rendelkezése értelmében mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez.
A GDPR rendelet célja, hogy az Európai Unión belül erősítse és egységesítse az egyén online
környezetben is érvényesülő, magánszférához fűződő és a személyes adatok védelméhez való jogát.
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.
Az Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik
ahhoz, hogy
- információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa
- személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezhessen
- magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák
- az információs önrendelkezési jog érvényesülését elősegítő, továbbá a személyes adatok és
ezen keresztül a magánszféra védelmét elősegítő jogszabályok rendelkezései
érvényesüljenek
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IV.

A Társaság és az Érintett érdekeinek összehasonlítása
(miért arányos az adatkezelés)

A Társaságunkkal munkaviszonyt létesítő munkavállaló munkaköri feladataihoz – bizonyos
munkakörök kivételével – hozzátartozik a szakterületükhöz tartozó szerződés megkötésében és a
későbbi , szerződő felek közötti kapcsolattartásban történő közreműködés. Ehhez elengedhetetlen a
munkavállaló nevének, elérhetőségének rendelkezésre bocsátása az említett célból. Ugyanígy,
Társaságunk – mint a közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság –
munkavállalói számolhatnak azzal, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő
szerződésekben szereplő nevük és elérhetőségeik (a kapcsolattartás körében) a közbeszerzés
eredményeként megkötött szerződések közzétételére vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján a
szerződés részeként nyilvánosságra kerülhetnek.
A szóban forgó adatokhoz hozzáférhet továbbá a Társaság többi munkavállalója a szerződés
nyilvántartó rendszerben, a tulajdonosi joggyakorló, illetve a Társaság tevékenységét felügyelő
szervezet a szerződés tartalmának megismerése körében, ami ezen személyeknek, szervezeteknek
segítséget nyújthat a szerződés kapcsán felmerülő kérésük, kérdésük hatékony és gyors
tisztázásához.
A fentiekre figyelemmel a tárgybeli személyes adat Társaságunk általi kezelése megítélésünk szerint
nem okoz nagyfokú sérelmet az Érintett számára.

V.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, biztosítékok

Az adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl, az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a
Táraság által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.(GDPR 12.cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. (hozzáférés joga, GDPR15.cikk)
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 – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését. (helyesbítéshez való jog, GDPR 16.cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje (az elfeledtetéshez való jogGDPR 17. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (adatkezelés
korlátozásához való jog, GDPR 18.cikk).
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
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továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta
(adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20.cikk).

VI.

Tiltakozás joga, biztonsági intézkedések

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ideértve a GDPR rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben
az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 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. (GDPR 21.cikk)
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1
hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről az
Érintettet tájékoztatja.
Amennyiben Társaságunk az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezeléstbeleértve az adatfelvételt és továbbítást is- megszünteti, az adatokat zárolja.
Amennyiben az Érintett Társaságunk döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.
Társaságunk a honlapján nyilvánosságra hozta, így bárki számára elérhetővé tette Adatvédelmi
Szabályzatát és Tájékoztatóját, amely részletes leírást tartalmaz a Társaság által kezelt adatok
köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a jogszabályi előírásoknak való
megfelelőségről.
A Társaság az adatbiztonság érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési és egyéb olyan
műszaki feltételt biztosít, intézkedést megtesz, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra
hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését
megakadályozza, biztosítva ezzel az adatvédelmi rendeletnek (GDPR) valamint az Info tv.-nek és
egyéb kapcsolódó adat és titokvédelmi szabályoknak való megfelelést.

VII.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Megállapítottuk, hogy Társaságunknak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat
kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit
különösen az alábbi okok miatt
-

-

Társaságunknak egyértelmű érdeke fűződik a tárgybeli személyes adat kezeléséhez, mivel az
a Társaság működése körében és annak érdekében megkötött szerződésekhez muszáj
kapcsolattartót rendelni a jogviszonnyal kapcsolatos teendők intézése érdekében,
jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezelése nem okoz nagyfokú
érdeksérelmet az érintett számára
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-

a Társaságunk által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a
tárgybeli személyes adat kezelése által okozott érdeksérelmet csökkentik.

Jelen érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítottuk, hogy a GDPR rendelet
6.cikkének (1) albek. f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adat
kezelése vonatkozásában fennáll.

Budapest, 2018. június 19.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
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