Adatkezelő:
-

Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central)
székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
nyilvántartási hatóság: Fővárosi Bíróság,
nyilvántartási szám: Cg.0110048280
telefon: +3614371100
e-mail: info@centralmediacsoport.hu
weboldal: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesitajekoztato/
cégképviseletre jogosult személy: Mészáros Kinga vezető tisztségviselő
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Érdekmérlegelési teszt

Bevezetés
Az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") hat lehetséges jogalapot határoz meg az
adatkezelésre, amelyek egyike az adatkezelő jogos érdekére alapított adatkezelés,
beleértve azt az esetet is, ha nem az adatkezelőé a jogos érdek, hanem azé az újabb
adatkezelőé, akinek a számára továbbítja az adatkezelő az adatot, vagy harmadik
személyé.
A jelen érdekmérlegelési teszt a Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő vizsgálata,
annak
érdekében,
hogy
jogos
érdekre
alapítsa
a
nyereményjátékok,
ajándéksorsolások, pályázatok, díjátadással járó promóciós játékok során, a
játék jogszerűsége, átláthatósága és tisztasága érdekében („cél”) történő
adatkezeléseit.
Jogos érdek

A 6. cikk jogalapjai

Háttér
Személyes adat

A személyes adat forrása
Adatkezelés és cél

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerint az adatkezelés
akkor jogszerű, ha az alábbiak közül legalább egy
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.
A
Central
Médiacsoport
Zrt.
mint
adatkezelő
megvizsgálta a GDPR 6. cikk szerinti jogalapokat és arra
a következtetésre jutott, hogy az érdekmérlegelés a
legmegfelelőbb jogalap, figyelembe véve, hogy
a) a nyereményjátékok/ajándéksorsolások/pályázatok
során a rosszhiszemű felhasználók kiszűrése érdekében a
hozzájárulás nem lenne lehetséges jogalap, továbbá
b) a nyertes nevének nyilvánosságra hozatala olyan
adatkezelés, amelyre a Central Médiacsoportnak a saját
és a játékosok jogos érdekében szüksége van.
A Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő által kezelt
személyes adatok köre a jelen esetben az alábbiakra
korlátozódik:
a) játékos neve és kapcsolattartási adatai (e-mail
cím, esetenként lakcím vagy tartózkodási hely,
telefonszám),
b) nyertes neve és lakóhely település megnevezése.
Az a személy, akitől a személyes adatot gyűjtjük, azaz
azonos az érintettel.
A nyereményjáték/ajándéksorsolás/pályázat tisztasága,
átláthatósága és jogszerűsége.
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Belső kontrollok

Az adatkezelés időbeli korlátozása belső szabályozási
eszközökkel,
a) a játék időtartama és a lezárultát követő 6 hónap,
b) a nyertes nevének nyilvánosságra hozatala
esetében: online felületen a játék lebonyolítását
követő 30 nap, nyomtatott sajtótermékek
esetében a következő lapszámban.

Érdekmérlegelési teszt
Jogos érdek

Az
adatkezelés
szükségessége

Az
érintett
jogait
szabadságjogait
sérelem

és
ért

Az adatkezelés hatása, az
érdekmérlegelés
során
figyelembe
vett
körülmények

Összegzés
Jogos érdek összegzése

A
Central
Médiacsoport
Zrt
jogos
érdeke:
A
vállalcsoportot
a
potenciális
vevők
és
ügyfelek
megbízhatónak, működését transzparensnek ítéljék, így
a
nyereményjáték,
ajándéksorsolás,
pályázat
jogszerűsége, tisztasága és átláthatósága rendkívül
fontos.
Harmadik személyek jogos érdeke: A résztvevők egyenlő
esélyei, a játék tisztasága.
a) A
többszörös
regisztráció
kiszűrése,
a
nyereményjáték/pályázat/ajándéksorsolás
tisztaságát
veszélyeztető
magatartások
megakadályozása.
b) Amennyiben nem hozná a Central Médiacsoport
nyilvánosságra a nyertesek nevét, azok a
játékosok, akik nem nyertek megkérdőjeleznék a
játék tisztaságát.
A Central Médiacsoport Zrt. által tervezett adatkezelés az
érintett alábbi jogait és szabadságjogait sérthetik:
a) személyes adatok tárolása,
b) személyes adatok tárolása és nyilvánosságra
hozatal.
(a) A Central Médiacsoport Zrt. által szervezett
nyereményjáték/ajándéksorsolás/pályázat
tisztaságának és átláthatóságának védelme.
(b) Az
érintett
megfelelő
tájékoztatása
a
nyereményjáték/ajándéksorsolás/pályázat
szabályzatban.
(c) A
korlátozott
tárolási
időre
és
a
nyereményjátékban/ajándéksorsoláson/pályázato
n történő önkéntes részvételre tekintettel az
adatkezelésnek
nincs
negatív
hatása
az
érintettre.
(d) Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés
ellen, a Central Médiacsoport Zrt. cselekszik a
tiltakozás teljesítése érdekében.
(e) Biztonsági intézkedések: adminisztratív jellegűek,
korlátozott
tárolás
és
hozzáférés,
adattakarékosság.

A jelen teszt eredményeként, a Central Médiacsoport Zrt.
mint adatkezelő megállapítja, hogy jogos érdeke áll fenn
arra, hogy a nyereményjáték/ajándéksorsolás/pályázat
tisztasága érdekében a fenti adatkezelést megvalósítsa.
A játék tisztaságának megőrzése a játékosok jogos
érdekét is szolgálja. A nyertes nevének hozzájárulás
hiányában történő nyilvánosságra hozatala olyan jogos
érdeke a Central Médiacsoport Zrt.-nek, hogy ez - a
körülményeket figyelembe véve - nem írják felül az
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egyén jogai és szabadságjogai.
Az érintettek jogainak biztosítása érdekében a Central
Médiacsoport Zrt. közzé fogja tenni a jogos érdekeinek
felsorolását az előzetes adatkezelési tájékoztatójában a
GDPR 14. cikkének megfelelően.
Jóváhagyta
Név: Mészáros Kinga
Munkakör: vezérigazgató
Central Médiacsoport Zrt.
Dátum: 2018. június 1.
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