
 
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

 

Jobing Hungary Zrt. 

 

Jogi személy megrendelők esetében a kapcsolattartóik személyes adatainak kezelése  

 
1.Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka: 

A Jobing Hungary Zrt. (a továbbiakban: Társaság) érdekmérlegelési tesztben vizsgálja, hogy 

külön hozzájárulás nélkül a Társaság jogos érdeke alapján kezelhető-e jogi személy ügyfeleinek 

kapcsolattartó munkavállalójának kapcsolattartási adatai. 

Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes 

adat vonatkozásában teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Társaság jogosult-e ezen személyes adat 

kezelésére, szükséges az érdekmérlegelési tesztelvégzése. 

Az érdekmérlegelési teszt során az adatkezelő 

1. azonosítja, értékeli az adatkezelőnek az adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét, 

2. értékeli az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását, megállapítja az Érintetteknek az 

érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az 

adatkezelés módját 

3. felállít az adatkezelő érdekei, jogai közötti ideiglenes egyensúlyt 

4. ha a mérlegelés eredménye nem egyértelmű, úgy kiegészítő biztosítékok nyújtására 

van szükség 

 

2.A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke (adatkezelői érdek azonosítása): 

A Társaság gazdasági érdeke, hogy minél több üzleti partner részére végezzen, minél több 

szolgáltatói tevékenységet, amelyért szolgáltatási díjra jogosult, ezáltal a Társaság bevételt 

termel, gazdasági nyeresége (profit) keletkezik. Ezen gazdasági érdeke céljából a Társaság 

üzleti partnereivel szerződéseket köt és a szerződéseket teljesíti, amelynek keretében az 

lehetséges üzleti partner kapcsolattartó munkavállaló(i)jának személyes adatait kezeli. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: üzleti kapcsolattartás. 

KEZELT ADATOK: a regisztrációhoz szükséges vezetéknév, keresztnév, beosztás, e-mail cím, 

jelszó. 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: az üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig (jogi igény 

elévülési ideje) 

 

3.Az Érintett érdekei, alapjogok (érintetti jogok, érintettre való hatás azonosítása): 

Mindenkinek alapvető joga van személyes adatai védelméhez, magánszférája tiszteletben 

tartásához. 



 
A Társaság kapcsolattartó munkavállalójának céges elérhetőségei az üzleti partner részére 

továbbításra kerül. A munkavállaló munkavégzésével kapcsolatban, kapcsolattartásra használja 

az üzleti partner az adatait. 

Üzleti partner kapcsolattartó munkavállaló adatait szintén kizárólag üzleti kapcsolattartásra 

használja a Társaság. 

 

4.A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése (egyensúly felállítása): 

A Társaság, illetve az üzleti partner munkavállalóinak kapcsolattartási adatait a Társaság, illetve 

az üzleti partner társaság gazdasági érdekeinek érdekében kezeli. A munkavállalók a 

kapcsolattartás feladatának ellátása során a munka törvénykönyvében rögzített munkavállalói 

kötelezettségek teljesítésének felelnek meg. 

 

Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik magánszférája védelméhez. 

Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat Társaság és üzleti partner általi kezelése 

nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, ugyanakkor ennek hiányában a munkaszervezéshez 

szükséges információk hiányosan biztosíthatóak. 

A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése során így arra az álláspontra jutottunk, hogy 

a Társaság gazdasági érdeke arányosan korlátozza az érintetti jogokat. 

 

5.Biztosítékok meghatározása: 

A Társaság kötelezi magát, hogy  

- A személyes adatokat céltól eltérően nem használja föl, 

- az Érintettet bármikor tájékoztatást kérhet azon személyes adataival kapcsolatban, melyeket 

a Társaság által vele összefüggésben kezel, 

- az Érintett tájékoztatást kap a kezelt személyes adat vonatkozásában az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról és időtartamáról. 

 

6.Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

A Társaságnak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez 

fűződő érdeke felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, 

tekintettel főként az alábbiakra: 

- A Társaságnak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat kezeléséhez: 

szerződések teljesítése, bevétel megszerzése.  

- a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges érdeke 

fűződik, hiszen az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az érintett munkavállaló az üzleti 

kapcsolattartási feladatait el tudja látni, 

- a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az 

Érintett számára, 



 
- a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések a 

tárgybeli személyes adat kezelése által az Érintettnek okozott érdeksérelmet tovább 

csökkentik. 

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy az 

adatkezelés jogalapja, nevezetesen a Társaság adatkezeléssel kapcsolatos jogos érdeke 

az adatkezelés vonatkozásában fennáll. Így a tárgybeli személyes adat Társaság által 

történő kezelése jogszerű. 
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