Érdekmérlegelési vizsgálat
1. Adatkezelő megnevezése
Cégnév:

Járműklíma Korlátolt Felelősségű
Társaság

Székhely:

5400 Mezőtúr Árpád utca 37.

Cégjegyzékszám:

16 09 016627

Adószám:

25465781-2-16

Képviseli:

Makra Zsolt

2. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka (Annak áttekintése, hogy a
cél elérése érdekében az adatkezelés feltétlenül szükséges-e.)
Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban
Rendelet), és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
rendelkezéseire figyelemmel a Rendelet 6. cikk (1) f.pontja alapján kelezi a 3.
pontban meghatározott személyes adatokat.
Fentiekre tekintettel annak egállapítása céljából, hogy teljesül-e azon feltétel,
hogy Adatkezelő külön hozzájárulás nélkül is kezelheti az érintett személyes
adatait Adatkezelő jelen érdekmérlegelési tesztet folytatja le.
3. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés időtartama
A kezelt adatok köre:Érintett munkahelyi e-mail postafiókja
Adatkezelés célja:Ellenőrzés
Adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés időtartama alatt
4. Társaság jogos érdekének meghatározása
Adatkezelő által a dolgozói rendelkezésére bocsátott e-mail fiókokban történő
levelezés, Adatkezelő képviselőinek levelezésének minősül. Adatkezelőnek
jogos érdeke, hogy a Társaság neve alatt történő e-mailezést (amelyek a
vonatkozó szabályokra tekintettel kizárólag üzletiek lehetnek, tekintettel arra,
hogy Adatkezelő az e-mail fiók magáncélú használatát megtiltotta)
megismerje.
5. Érintett érdekei
Az alaptörvény IV. cikk az alábbiak szerint rendelkezik

„(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”
A fenti alkotmányos alapjog védelme, mind a Rendelet, mind pedig az Info törvény
kiemelt célja. Mindkettő alapelvi szinten fogalmazza meg, hogy személyes adatok
kezelésére kizárólag meghatározott célból van lehetőség.
A személyes adatok jogosulatlan kezelését a Büntető Törvénykönyv büntetni rendeli.
Fentiekre tekintettel az érintett védelmet élvező érdeke:
az információs önrendelkezési jogának gyakorlása
személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák
információs önrendelkezésére vonatkozó jogait dekraláló jogszabályok érvényre
jutása
6. Adatkezelő és az érintettek érdekeinek összevetése
Az Érintettnek jelentős érdeke fűződik, hogy a 3. pontban meghatározott személyes
adatai védelméhez, valamint információs önrendelkezési jogának gyakorlásához,
ugyanakkor Adatkezelőnek jelentős érdeke fűződik a 3. pontban meghatározott
adatok kezeléséhez.
Azonban megfelelő biztosítékok nyújtásával az érdekellentét feloldható.
7. Biztosítékok
Érintett a jelen adatkezelésre vonatkozó jogairól az adatkezelésre vonatkozó
adatkezelési tájékoztatóban részletesen tájékoztatjuk.
8. Tiltakozás joga
Az adatkezelési tájékoztatóban rögzítetteken túl, külön is kiemelnénk, hogy az
Érintett tiltakozhat az adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő az
adatkezelés korlátozásra kerül, mindaddig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
9. Érdekmérlegelési teszt eredménye
Fentiekre tekintettel, bár az Érintettnek kiemelt és Alaptörvényben rögzített
joga van a személyes adatainak védelmére, azonban a nyújtott biztosítékokra
tekintettel, az adatkezelésben rejlő kockázat olyan minimálisra csökkenthető,
hogy Adatkezelő 4. pontban meghatározott jogai felülmúlja az Érintett jogait,
erre tekintettel, a 7. pontban rögzített biztosítékok szigorú betartása mellett, a
munkavállalók e-mail levelezését ellenőrizheti.

