Érdekmérlegelési tesz a szerződéses Partnerek kapcsolattartóinak adatkezeléséhez
A Buda Labor Kft., mint Adatkezelő a jogi személy partnereivel fennálló szerződések megkötése és
teljesítése érdekében a Partner kapcsolattartóinak adatait az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Partnerek kapcsolattartóinak adatkezelésével kapcsolatban” 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. Például:
• Az Adatkezelőhöz a Partnertől beérkezett/ Partner számára küldendő rendelésekkel kapcsolatos
egyeztetések lefolytatásához.
• Az Adatkezelő által kibocsátott számlák Partnerhez történő eljuttatásával, kifizetésével,
késedelmes fizetésével kapcsolatos ügyintézéshez.
• Az Partner fele szolgáltatott termékekkel kapcsolatos szakmai (ideértve a termék változás,
termékkel kapcsolatos figyelmeztetés, visszahívás) információk megosztása.
• Az Adatkezelő által a szolgáltatásban nyújtott Marketing-, Értékesítési-, Vevőszolgálati-,
Szerviz munkatársak látogatások megszervezése, partnerkapcsolat fenntartásához.
• Az Adatkezelő által a Partnerekhez kihelyezett gépek meghibásodása esetén a helyszíni
szervizelés részleteit egyeztetni tudja.
• Az Adatkezelő Partnereihez kapcsolódó logisztikai feladatainak ellátását biztosító
tevékenységekhez.
• Egyéb, a szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlen feladatok
ellátásához.
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,
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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. Így az Mt. 9.§ (2) alapján a munkavállaló személyiségi joga
korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül
szükséges és a cél elérésével arányos, az Mt. 10.§ (1) alapján pedig a munkavállalótól olyan nyilatkozat
megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése,
teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.
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 „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Partnerek
kapcsolattartóinak adatkezelésével kapcsolatban” című dokumentum által tájékoztatja az érintetteket,
amely www.budalabor.hu 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.
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