
Érdekmérlegelési tesz a szerződéses Partnerek kapcsolattartóinak adatkezeléséhez 

 

 

A Presonate Zrt., mint Adatkezelő a jogi személy partnereivel fennálló szerződések megkötése és teljesítése 

érdekében a Partner kapcsolattartóinak adatait a „PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓINAK 

ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ” című tájékoztatóban foglaltak 

szerint kezeli. 

 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelése jogalapja a jogos érdek, így az adatkezelés megkezdése előtt az alábbi 

érdekmérlegelési tesztet végzi el. 

 

1. Az Adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e a személyes adat kezelése? 

Az Adatkezelő a működése során a jogi személyek számára a közöttük fennálló vagy megkötésre kerülő 

szerződések alapján nyújt szolgáltatást. A szerződés megkötéséhez illetve teljesítéséhez a jogi személy szerződéses 

partner részéről szükséges egy vagy több olyan személy megnevezése és a telefonszám illetve e-mail cím 

megadása, amely személlyel a szerződés tartalmát és a teljesítése menetét egyeztetni tudja az Adatkezelő. A 

Partner kapcsolattartóinak megjelölése nélkül tehát az Adatkezelő a szerződést nem tudja teljesíteni, így az 

adatkezelés szükségessége fennáll. 

 

2. Az Adatkezelő jogos érdekének bemutatása 

Az Adatkezelő jogos érdeke tehát a Partnerekkel a szerződések megkötése, amely nélkül az Adatkezelő a létesítő 

okiratában meghatározott gazdasági tevekénységet nem tudja folytatni. Az Adatkezelő jogos érdeke továbbá a 

megkötött szerződések szerződés szerinti teljesítése, amely elmulasztása esetén szerződésszegést követne el az 

Adatkezelő. 

 

3. Az adatkezelés célja, időtartama és a kezelt adatok 

Az adatkezelés célja: A Partnerekkel fennálló szerződések megkötése és teljesítése érdekében történő 

kapcsolattartás. 

A kezelt személyes adatok: Vezeték-, keresztnév, telefonszám, e-mail cím 

Az adatkezelés időtartama: A szerződéses jogviszony fennállásáig. 

 

4. A Partner kapcsolattartói lehetséges érdekeinek, jogainak meghatározása 

Az információs önrendelkezési jog. 

 

5. A korlátozás arányossága fennáll 

Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát érinti, amely végső soron az emberi 

méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog azonban az 

élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó 

gyakorlata alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az 

önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa szükséges és arányos 

módon korlátozható. 

Továbbá figyelembe kell venni, hogy a Partner kapcsolattartói a Partnerrel munkaviszonyban állnak, amely során 

az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés teljesítésének elősegítése a kapcsolattartó munkaköréhez tartozó 

kötelezettség. 

 

6. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok: 

A szerződés megkötése és teljesítése során csak azon kapcsolattartói adatokat kezeli az Adatkezelő, amelyek 

feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a szerződés megkötésre kerüljön, majd teljesíthető legyen. 

Az adatkezelés során felhasznált adatok a szerződéses jogviszony fennállásáig kerülnek eltárolásra. 

Az adatokat az Adatkezelő zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és dolgozza fel. Az 

Adatkezelő az adatkezelés körülményeiről a „PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓINAK ADATKEZELÉSÉRE 

VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ” című dokumentum által tájékoztatja az érintetteket, amely 

www.presonate.design/gdpr oldalon elérhető. 

 

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan 

korlátozást a Partner kapcsolattartójának, mint Érintettnek az érdekeire, alapvető jogaira vagy 

szabadságaira nézve. A kapcsolattartó már a személyes adatok rögzítése előtt megismeri az adatkezelés 

körülményeit, és az őt megillető jogokat.  

Az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 


