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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 azt az adatkezelését, amikor az üzleti 

partnereinek kapcsolattartói. képviselői adatait hozzájárulás nélkül kezeli. 

 

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 log 

naplók esetében életszerűtlen lenne minden esetben a 

felhasználó hozzájárulását kérni. 

Háttér 

Személyes adat A Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő által kezelt 

személyes adatok köre a jelen esetben az alábbiakra 

korlátozódik: 

- név, pozíció, e-mailcím, munkakör, telefonszám 

A személyes adat forrása  Az érintett magatartása. 

Adatkezelés és cél - adatbiztonság, incidensfelderítés, szűrés 

- kapcsolatteremtés és fenntartás 

- üzletszerzés, ajánlatadás 

- üzletfejlesztés 

- minőségbiztosítás 

- tiszteletpéldányok küldése 

Belső kontrollok  Időbeli korlátozás: az érintett kapcsolatata az üzleti 

partnerrel, illetve az üzleti kapcsolat időtartama és azt 

követő 5 év. 

Érdekmérlegelési teszt 

Jogos érdek  A Central Médiacsoport Zrt hatékony 

szolgáltatásnyújtása, igényérvényesítés, üzleti életben 
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való rendes működés megvalósítása. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

Kapcsolattartói adatok rögzítése nélkül nem lehet 

hatékonyan működni 

Az érintett jogait és 

szabadságjogait ért 

sérelem 

A Central Médiacsoport Zrt. által tervezett adatkezelés az 

érintett alábbi jogait és szabadságjogait sérthetik: 

személyes adatok kezelése 

Az adatkezelés hatása, az 

érdekmérlegelés során 

figyelembe vett 

körülmények 

(a) A Central Médiacsoport Zrt-nek jogos érdeke, 

hogy gyorsak és hatékonyak legyenek a 

szolgáltatásai. 

(b) Az adatkezelésnek nincs negatív hatása az 

érintettre, az kizárólag munkavégzéséhez 

kapcsolódóan kerül rögzítésre, és kizárólag 

munkavégzésével kapcsolatosan kap 

megkereséseket. 

(c) Az időbeli korlát, az adatok rendszeres frissítése 

és az már nem aktív kapcsolatokhoz tartozó 

adatok törlése. 

(d) Biztonsági intézkedések: adminisztratív jellegűek, 

és az érintetti jogok érvényesülése biztosított. 

 

Összegzés  

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

mint adatkezelő megállapította, hogy jogos érdeke az 

üzleti kapcsolattartói adatok kezelésére vonatkozóan 

fennáll. 

Az érintettek jogainak biztosítása érdekében a Central 

Médiacsoport  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. 

  

 


