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Central Médiacsoport Zrt. 

1037 Budapest, Montevideo u. 9. 

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 webes környezetben e-mail cím 

kezelését rendszerüzenetek küldése céljából. 

 

Jogos érdek 6. cikk (1) 

bekezdés (f) pont 

 

A GDPR 6(1) 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 

rendszerüzeneteken keresztül történő kommunikáció a 

szolgáltatás igénybevétele során köthető a felhasználó 

hozzájárulásához, hiszen akár jogszabályi 

kötelezettségek teljesítéséhez, akár a szolgáltatás 

üzemeltetéséhez kapcsolódóan az adatkezelőnek elemi 

érdeke a felhasználóval történő kommunikáció. 

Háttér 

Személyes adat A Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő által kezelt 

személyes adatok köre a jelen esetben az alábbiakra 

korlátozódik: 

- e-mail cím. 

A személyes adat forrása  Az érintett. 

Adatkezelés és cél Adatbiztonság, incidens-felderítés, szűrés, hibakeresés, 

visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése 

és működésének ellenőrzése. 

Belső kontrollok  Időbeli korlátozás, jellemzően a regisztráció, vagy a 

szolgáltatás igénybevételének megszűnésével. 

Érdekmérlegelési teszt 

Jogos érdek  A Central Médiacsoport Zrt. szolgáltatásainak biztonsága, 

incidensek gyors felderítése, szűrés, hibakeresés, a 

visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése 

és működésének ellenőrzése. 

Az adatkezelés A weboldalak üzemeltetőjeként az adatkezelő bizonyos 
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szükségessége esetekben kapcsolatba kell, hogy lépjen az érintettekkel 

a szolgáltatás vagy a weboldal működése, vagy azzal 

kapcsolatos események kapcsán. 

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 szolgáltatásainak biztonsága, incidensek 

gyors felderítése, szűrés, hibakeresés,  

visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás 

teljesítése és működésének ellenőrzése. 

(b) Az adatkezelésnek nincs negatív hatása az 

érintettre. 

(c) Biztonsági intézkedések: adminisztratív jellegűek, 

időbeli korlát beiktatása és az érintetti jogok 

érvényesülése. 

 

Összegzés  

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

mint adatkezelő úgy véli, hogy jogos érdeke 

megállapítható. 

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: Varga Zoltán 

Munkakör: vezérigazgató 

Central Médiacsoport Zrt. 

Dátum: 2020. január 1. 

  

 


