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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/adatkezelesi-

tajekoztato/ 

- 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 székhelyéül szolgáló épület 

biztonsága, személy- és vagyonbiztonság céljából („cél”) történő, zárt láncú 

kamerarendszerrel végzett adatkezelését. 

Jogos érdek 

 

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 6.cikk jogalapjai 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 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény hatálya alá a Central Médiacsoport Zrt. nem 

tartozik. 

Háttér 

Személyes adat A Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő által kezelt 

személyes adatok köre a jelen esetben az alábbiakra 

korlátozódik: 

 munkavállalók képmása, 

 külsős partnerek képmása, 

 látogatók képmása, 

 bérlők és bérlők látogatóinak képmása, 

 látogatók és munkavállalók gépjárműveinek 

rendszáma. 

A személyes adat forrása  Érintett, a Central Médiacsoport Zrt. munkavállalói, 

partnerei. 

Adatkezelés és cél Az adatkezelő székhelyének védelme, vagyonvédelem, 

személyvédelem, alaptörvényben biztosított alapjog 

védelme. 

Belső kontrollok  Kameraszabályzat, jogosultság szabályozása, 

https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
mailto:adatvedelem@centralmediacsoport.hu


2 

 

kamerarendszer előzetes átvilágítása, időbeli korlátozás, 

hozzáférés korlátozása. 

Érdekmérlegelési teszt 

Jogos érdek  A Central Médiacsoport Zrt székhelyének, épületének, 

vagyontárgyainak biztonsága, a sajtószabadság és a 

véleménynyilvánítás, valamint az információhoz 

hozzáférés alapjogának védelme. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

A zárt láncú kamerarendszer a leghatékonyabb eszköz az 

illetéktelen behatolás, rongálás, szabálysértés és 

bűncselekmény megelőzésére, valamint az alapjogok 

érvényesülésének biztosítását akadályozó esetleges 

cselekmények megakadályozására. 

Az érintett jogait és 

szabadságjogait ért 

sérelem 

A Central Médiacsoport Zrt. által tervezett adatkezelés az 

érintett alábbi jogait és szabadságjogait sérthetik: 

képmáshoz fűződő jog. 

Az adatkezelés hatása, az 

érdekmérlegelés során 

figyelembe vett 

körülmények 

(a) A Central Médiacsoport Zrt. tulajdonának 

védelme, Alaptörvényben biztosított alapjog, a 

szólás-, véleménynyilvánítás és sajtószabadság 

védelme (amely megnyilvánul a 

munkakörülmények biztosításában is) szintén 

Alaptörvényben biztosított alapjog. 

(b) A korlátozott tárolási időre tekintettel az 

adatkezelésnek nincs negatív hatása az 

érintettre, épp ellenkezőleg: az érintettek 

érdekeit is szolgálja (személy- és 

vagyonvédelem). 

(c) Biztonsági intézkedések: adminisztratív jellegűek, 

korlátozott tárolás és korlátozott megtekintés. 

 

Összegzés  

Jogos érdek összegzése A jelen teszt eredményeként, a Central Médiacsoport Zrt. 

mint adatkezelő megállapítja, hogy jogos érdeke áll fenn 

a zárt láncú kamerarendszer üzemeltetésére, és a jogos 

érdeket nem írják felül az 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. 

  

 


