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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 

termékeihez, szolgáltatásaihoz vagy a cégcsoport működéséhez kapcsolódó 

rendezvényeken fénykép és videó felvételeket készítsen, és ezeket  események 

dokumentálása, cégtörténeti eseményeinek archiválása, brandépítés, cég- és 

márkaismertség növeléscéljából hozzájárulás hiányában is kezelje. 

Jogos érdek 6. cikk (1) 

bekezdés (f) pont 

 

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 

rendezvényeken készülő felvételek esetében bár a 

jogszabályi környezet lehetővé teszi tömegfelvételek 

készítését, és nyilvános közszereplés dokumentálását, a 

rendezvények nem minden esetben hozzáférhetőek a 

nyilvánosság számára, illetve a tudosítás célja lehet 

marketing vagy brandépítés is, amely azonban a 

jogalkotó eredeti szándékától feltehetően eltér. 

A résztvevőktől azonban a felvételek készültekor a 

legtöbb esetben lehetetlen lenne hozzájárulást 

kérni.Illetve a rendezvények eleganciája vagy programja 

a „NO FOTÓ” kitűző használatát életszerűtlenné teszi. 

Háttér 

Személyes adat A Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő által kezelt 

személyes adatok köre a jelen esetben az alábbiakra 

korlátozódik: 

- képmás, mozgókép, esetenként hangfelvétel 

A személyes adat forrása  Az érintett magatartása. 

Adatkezelési cél - Rendezvényről szóló tudósítás 

- Rendezvény dokumentálása 
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- Véleménynyilvánítás és tájékozódáshoz való 

alapjog biztosítása 

- A Szervező cégtörténetének dokumentálása és 

archíválása legalább 25 évre  

- A Szervező tevékenységének marketing célú 

népszerűsítése, sajtókommunikáció 

Belső kontrollok  Megfelelő adatkezelési tájékoztatás a rendezvényre 

történő regisztrációkor, kizárólag pozitív megítélésú 

képek használata pozitív kontextusban, jogosultság 

korlátozások, archiválási szabályzat kialakítása. 

Érdekmérlegelési teszt 

Jogos érdek  A Central Médiacsoport cégcsoport értékét jelentő és 

növelő rendezvények dokumentálása, bemutatása. Pl. 

Magazin születésnapok megünneplésekor korábbi 

eseményekre visszaemlékezés vizuális formában. 

Az adatkezelés 

szükségessége 

A rendezvények dokumentálása, az azokról szóló 

tudósítás elemi és méltányollható érdeke a Central 

Médiacsoportnak, és képanyagok nélkül életszerűtlen, 

illetve lehetetlen. 

Az érintett jogait és 

szabadságjogait ért 

sérelem 

A Centrál Médiacsoport Zrt által tervezett adatkezelés az 

érintett alábbi jogait és szabadságjogait sérthetik: 

személyes adatok kezelése 

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

hogy dokumentálja a cégcsoport rendezvényeit. 

(b) Az adatkezelésnek nincs negatív hatása az 

érintettre, megfelelő tájékoztatást kap a 

rendezvényre történő jelentkezést megelőzően. 

(c) Biztonsági intézkedések: adminisztratív jellegűek, 

és az érintetti jogok érvényesülése. 

Összegzés  

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

mint adatkezelő megállapítja, hogy jogos érdeke áll fenn 

a rendezvények dokumentálását tekintve. 

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:vezető 

tisztségviselő 

Central Médiacsoport Zrt. 

Dátum: 2018. június 1. 

  

 


