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Chat szolgáltatás tárgyú adatkezelés 
 
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 
megrendelők kapcsolattartó munkavállalójának személyes 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): 
AZ ÉRINTETTEK KÖRE: jogi személy megrendelő kapcsolattartója. 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges. 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Megrendelő és a Felhasználó (álláskereső) közötti kapcsolattartás 
biztosítása. 
KEZELT ADATOK: felhasználónév, IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer, chatre 
vonatkozó naplóadatok, üzenet elküldésének időpontja; azon további személyes adatok, 
amelyeket az érintett az üzenetben megad. 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a pályázati határidő lejártát követő 90. nap. 
 
A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a megrendelők részére szolgáltatást nyújtson 
és a szerződéseit teljesítse. A Társaság chat szolgáltatást biztosít annak érdekében, hogy a 
megrendelő és a felhasználók (álláskeresők) a pályázati eljárás során kapcsolatot tarthassanak. 
A chat szolgáltatás biztosítása érdekében a Társaságnak kezelnie kell a jogi személy 
megrendelő kapcsolattartójának azon személyes adatait, amelyek a kapcsolattartó 
azonosításához szükségesek (felhasználónév, IP cím). Szintén szükséges olyan személyes 
adatok kezelése, amelyek a chat szolgáltatáshoz műszaki-technikai okok miatt (böngésző 
típusa, operációs rendszer, chatre vonatkozó naplóadatok) vagy az üzenetek elküldésének 
nyomonkövethetősége érdekében (üzenet elküldésének időpontja) szükségesek. Ezen felül 
előfordulhat, hogy a kapcsolattartó a chat szolgáltatás használata során önkéntesen további 
személyes adatokat ad meg, így ezeket az adatokat - a chat szolgáltatás jellegéből adódóan - 
szintén kezelnie kell a Társaságnak. 
 



A fentiek alapján megállapítható, hogy a személyes adatok kezelése a chat szolgáltatás 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. 
 
3.Az Érintett érdekei, alapjogok (érintetti jogok, érintettre való hatás azonosítása): 
Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdése alapján az Érintettnek joga van személyes adatai védelméhez. 
A GDPR 1. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy a Rendelet védi a természetes személyek alapvető 
jogait és szabadságai 
Az Érintettnek a fentiek szerint védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy: 

- információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák; 
- a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 
számára átlátható módon végezzék; 
- a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történjen, és azokat ne kezeljék e célokkal össze nem egyeztethető módon; 
- a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából relevánsak legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk; 
- a kezelt adatok pontosak, naprakészek legyenek; minden ésszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; 
- az azonosítható személyes adatok csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig 
tárolják; 
- a személyes adatok kezelését megfelelő technikai, szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítsák oly módon kell végzi, hogy a személyes adatok megfelelő 
biztonsága biztosítva legyen, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, 
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is 
ideértve. 

 
Az Érintett ésszerű elvárása, hogy a Társaság a chat szolgáltatás céljából kezelt adatokat 
kizárólag a cél elérése érdekében, a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek megfelelően betartásával használja fel. 
 
Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az Érintett érdekeire, alapvető jogaira 
vagy szabadságaira nézve. 
 
4.A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése (egyensúly felállítása): 
A Társaság a jogi személy megrendelő kapcsolattartójának fenti adatait azért kezeli, mert a 
személyes adatok a Megrendelővel megkötött szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ennek 
megfelelően az adatkezelés nemcsak a Társaság, hanem a jogi személy megrendelő érdekeit 
is szolgálja. A jogi személy megrendelő munkavállalója a Felhasználóval (álláskeresővel) 
történő kapcsolattartás során a munka törvénykönyvében rögzített munkavállalói 
kötelezettségeket teljesíti. 
 
Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik magánszférája védelméhez. 
A tárgybeli személyes adat Társaság általi kezelése nem okoz jelentős érdeksérelmet. 
Ugyanakkor a fenti személyes adatok hiányában a Társaság által biztosított chat szolgáltatás 
szerződésszerűen nem biztosítható. 



A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése során így arra az álláspontra jutottunk, hogy 
a Társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintetti jogokat. 
 
5.Biztosítékok meghatározása: 
A Társaság az adatokat közvetlenül az Érintettől szerzi be. Az adatokhoz való hozzáférést a 
Társaság korlátozza annak biztosításával, hogy az adatokhoz a Társaságon belül kizárólag azon 
személyek férhetnek hozzá, azokon műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára 
munkakörükből kifolyólag ez szükséges. Az adatkezelés időtartamát a Társaság úgy korlátozza, 
hogy az adatok a pályázati határidő lejártát követő 90. napig őrzi meg. 
Az adatokat a Társaság zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és 
dolgozza fel. 
 
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 elsőbbséget élvez az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő 
érdekeihez képest, tekintettel főként az alábbiakra: 
- A Társaságnak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat kezeléséhez: 
szerződések teljesítése.  
- 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. 
 


