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Online video 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: a Megrendelő kapcsolattartója és a Felhasználó (azzal, hogy a jogos 
érdek - és így jelen érdekmérlegelési teszt is - csak a Megrendelő kapcsolattartójának 
személyes adataira vonatkozik). 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges. 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: online video szolgáltatás biztosítása a Megrendelő és a jelöltek 
részére, a szolgáltatást nyújtó céggel (Daily, Co.) történő elszámolás biztosítása 
KEZELT ADATOK: a Megrendelő kapcsolattartója és a Felhasználó esetében: munkamenet 
azonosító, a szolgáltatáshoz használt szoba neve, kezdési időpont, munkamenet státusza, 
résztvevők száma, időtartam, résztvevők beszélgetéssel töltött ideje, résztvevő 
felhasználóneve, az online video szolgáltatásra történt regisztráció dátuma. 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a számviteli törvény szerinti beszámoló benyújtását követő 8 
év. 
 
A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy megrendelői részére díjfizetés ellenében 
szolgáltatásokat nyújtson és a szerződéseit teljesítse. A Társaság a Megrendelők és a 
Felhasználók részére közvetített szolgáltatás formájában online video szolgáltatást nyújt a 
Megrendelő és a Felhasználó közötti kapcsolattartás biztosítása céljából úgy, hogy a 
szolgáltatáshoz egy harmadik fél, a Daily, Co. (548 Market St., Suite 39113, San Francisco, 
California 94104 US) (a továbbiakban: a harmadik fél) szolgáltatását veszi igénybe.  A Társaság 
és a Megrendelő közötti jogviszonyban az elszámolás úgy történik, hogy a szolgáltatás 
költségeit - valamennyi egyéb költséggel együtt - a díjcsomag árába beépíti és a díjcsomag 
díját számlázza a Megrendelő felé. A Társaság és a harmadik fél jogviszonyában a harmadik fél 
részéről nyújtott szolgáltatás elszámolása a harmadik fél rendszerében történik. A harmadik fél 



a következő adatokat gyűjti a video szolgáltatással kapcsolatosan: munkamenet azonosító, 
szoba neve, kezdési időpont, munkamenet státusza, résztvevők száma, időtartam, résztvevők 
beszélgetéssel töltött ideje, résztvevő felhasználóneve, az online video szolgáltatásra történt 
regisztráció dátuma. Ezen adatok alapján történik az elszámolás és a számlázás a Társaság és 
a harmadik fél között.  
 
Az adatkezelés célja, hogy a Társaság el tudjon számolni és a díjat meg tudja fizetni azon 
szolgáltatások esetében, amelyeket ugyan a Megrendelő vesz igénybe, de a díjfizetésre a 
Társaság köteles a harmadik fél felé. A harmadik fél által kialakított rendszer szerint ezen 
személyes adatok szükségesek a Társaság és a harmadik fél közötti díjfizetés elszámolásához. 
 
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 oly módon kell végezni, 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 az online video szolgáltatás céljából kezelt 
adatokat kizárólag a cél elérése érdekében, a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek megfelelően betartásával használja fel. 
 
Az Érintettnek további ésszerű elvárása, hogy az azonosítható személyes adatokat csak az 
adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig tárolja. 
 
Az adatokat a harmadik fél, a Daily, Co. (548 Market St, Suite 39113, San Francisco, California 
94104 US) gyűjti. Az adatkezelésnek nem lesznek kedvezőtlen hatásai az érintettre a következő 
okok miatt: 
 
- a Társaság nem továbbítja a harmadik fél részére az Érintett azonosítására alkalmas azon 

további adatait (pl. vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám), amelyek más 



adatkezelésre tekintettel a Társaság rendelkezésére állnak. A jelen adatkezelés szerinti 
adatok az Érintett további, azonosításra alkalmas személyes adataitól elkülönítetten 
kerülnek tárolásra. 

- A Társaság mint adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés tartalmazza a 
2010/87/EU határozat szerinti általános szerződési feltételeket. 2010/87/EU határozat 
szerinti általános szerződési feltételeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelő garanciákat 
nyújt 2022. december 27-ig. 

 
A személyes adatok olyan elszámolás és bizonylatok alapjául szolgálnak, amelyekre a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése a beszámoló benyújtásától 
számított nyolcéves időtartamot ír elő, így az adatkezelés időtartama ezen időtartamhoz 
illeszkedik. 
 
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 kapcsolattartási adatait a Társaság gazdasági 
érdekeinek érdekében kezeli. A jogi személy megrendelő munkavállalója a kapcsolattartási 
feladatának ellátása során a munka törvénykönyvében rögzített munkavállalói kötelezettségek 
teljesítését végzi. 
 
Az Érintettnek lényeges és egyértelmű érdeke fűződik magánszférája védelméhez. Fontos 
ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezelése nem okoz nagyfokú 
érdeksérelmet, ugyanakkor ennek hiányában a harmadik féllel történő elszámolás nem 
teljesíthető. 
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: 
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 Érintett további - jelen adatkezeléssel nem érintett - személyes adatait a jelen 
adatkezeléssel érintett személyes adatoktól elkülönítetten, 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 adatok Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges érdeke 
fűződik, hiszen azok nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Társaság a harmadik féllel el tudjon 
számolni; 
- 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. 
 


