
CSMKIK Adatvédel i és adatbizto sági szabályzata 

1. elléklet 

 

 

Tájékoztatás a Cso grád Megyei Kereskedel i és Iparka ara 1, Szeged, Párizs krt. -12. 

székhelyé  üze eltetett térfigyelő re dszerhez ka erához  fűződő adatkezelésről 
 

 

Adatkezelő adatai 
Az adatkezelő eve: Cso grád Megyei Kereskedel i és Iparka ara CSMKIK  

Adószáma: -2-06 

Elérhetőségei: 
 ím:  Szeged, Párizsi krt. -12. 

 e-mail: info@csmkik.hu 

 telefon: +36 62 554-250 

 honlap: www.csmkik.hu 

Képviselője: Dr. Tráser é Oláh )suzsa a, kamarai titkár 

Ka arai adatkezeléssel és adatvédele el kap solatos kérdések: 
 e-mail: adatvedelem@csmkik.hu 

 posta: 6701 Szeged, Pf. 524 

 személyese :  Szeged, Párizsi krt. -12. 

Adatvédel i tisztviselő: 
 Dr. Horváth Péter Károly 

 e-mail: adatvedelem@csmkik.hu 

 telefo száma: +   -250 

 

Az adatkezelés élja 

A megfigyelés ek és a képfelvételek rögzítésé ek a élja az adatkezelő székhelyé ek területé  
tartózkodó személyek életé ek, testi épségé ek, valami t az adatkezelő székhelyé ek területé  
tartózkodó személyek, tová á az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyé  lévők tulajdo á a , vagy 
hasz álatá a  álló vagyo tárgyak, valami t az üzleti titkok és személyes adatok a székhelye  található 
számítógépeke  található adatok, papír alapú dokume tumoko  található üzleti titkok  védelme.  
E ek kereté e  él a jogsértések észlelése, az elkövető tette érése, e jogsértő selekmé yek 
megelőzése tová á, hogy - szükség eseté  - ezekkel összefüggés e  izo yítékké t kerülje ek írósági 
vagy más hatósági eljárás kereté e  felhasz álásra. 
 

Éri tettek 

Valame yi, az adatkezelő székhelyére elépő személy mu kavállalók, szerződéses part erek, 
harmadik személyek  

 

A kezelt adatok köre 

 az éri tettről készített képi mozgófelvétel 
 az éri tett képmása 

 az éri tett által ejárt helyszí  és az időpo tja 

  



Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapjá  végzi. 
Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte a CSMKIK Adatvédelmi és adat izto sági sza ályzatá ak 

/B melléklete szeri t. 
 

Szükségesség és ará yosság, élhoz kötöttség, adattakarékosság figyele be vételével a ka erák az 
alábbi helyeke  kerül ek kihelyezésre: 

1. Fő ejárat ut akép kitakarva  

2. Ut ai agykapu ut akép kitakarva  

3. Ut ai lép ső ut akép kitakarva  

4. Autós ejáró ut akép kitakarva) 

5. Parkoló jo  

6. Garázs 

7. I. emelet ügyféltér 

8. I. emelet ejárat 
9. Parkoló lift 
10. Parkoló közép 

11. Parkoló al 
12. Parkoló kerítés 

13. II. emelet lift 

14. II. emelet folyosó 

15. II. emelet lép sőház  
Megfigyelt terület, látószög: a CSMKIK Adatvédelmi és adat izto sági sza ályzatá ak 1/A 

melléklete 

 

Az adatkezelés helye és időtarta a 

A kamerare dszert az Adatkezelő működteti. A képfelvételeket az Adatkezelő székhelyé  levő közpo ti 
felvevőegysége   apig tároljuk.  
 

Az adatkezelő sze élyek 

 Gom os )solt műszaki vezető / -250/132, gombos.zsolt@csmkik.hu) 

 Jaka  Er ő go d ok / -1275, jakab.erno@csmkik.hu) 

 

Adatbizto sági i tézkedések 

A képfelvételek megteki tésére és vissza ézésére szolgáló mo itorok úgy kerül ek elhelyezésre, hogy a 
képfelvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyé  kívül más személy e láthassa.  
A megfigyelést és a tárolt képfelvételek vissza ézését kizárólag a jogsértő selekmé yek kiszűrése, az 
azok megszü tetéséhez szükséges i tézkedések kezdemé yezése éljá ól figyelhetik. A kamerák által 
sugárzott képekről a közpo ti felvevőegysége  kívül más eszközzel felvételt készíte i em lehet. 
 

Felvételek egteki tésé ek ódja: 
A tárolt képfelvételekhez törté ő hozzáférés sak izto ságos módo , és akké t törté het jelszóval , 
hogy az adatkezelő személye azo osítható legye . A tárolt és a képfelvételekről készített me tést 
dokume tál i kell, képfelvételek vissza ézésétől jegyzőkö yv készül. A jogosultság i doká ak 
megszű ése eseté  a tárolt képfelvételekhez törté ő hozzáférést haladéktala ul meg kell szü tet i.  
 

  



Éri tettek jogai 
Az adatkezelés sorá  EU általá os adatvédelmi re delete EU GDPR  értelmé e  éri tett az alá i 
jogokkal re delkezik személyes adatai ak kezelésével kap solat a :  

 az EU GDPR . és . ikke szeri ti tájékoztatáshoz való jog  
 az EU GDPR . ikke szeri ti hozzáférési jog  
 az EU GDPR . ikke szeri ti adatkezelés korlátozásához való jog 

 az EU GDPR . ikke szeri ti adathordozhatósághoz való jog 

 

Jogorvoslati lehetőség 

Pa aszt jogosult e yújta i a következő elérhetőségek valamelyiké : 
Ne zeti Adatvédel i és I for á iószabadság Hatóság NAIH  

Székhely:  Budapest, Szilágyi Erzsé et fasor / ., Posta ím:  Budapest, Pf.: . 
Telefo szám: +   -1400, Közpo ti elektro ikus levél ím: ugyfelszolgalat@ aih.hu 

A NAIH dö tése elle  írósági felülvizsgálat kezdemé yezhető. 
 

Szeged, . április . 
 



 

 

 

 

 

 

CSMKIK Adatvédel i és adatbizto sági szabályzata 

1/A  elléklet 

 

Cso grád Megyei Kereskedel i és Iparka ara 1, Szeged, Párizs krt. -12. 

székhelyé  üze eltetett térfigyelő re dszerhez ka erához  fűződő 

ka eraképek és elhelyezkedésük 

 



 

 

  

01. Fő ejárat ut akép kitakarva  02. Utcai nagykapu ut akép kitakarva  

03. Utcai lép ső ut akép kitakarva  04. Autós ejáró ut akép kitakarva  

06. Parkoló jo  05. Garázs  



 

  

11. I. emelet ügyféltér 12. I. emelet ejárat 

10. Parkoló lift 

07. Parkoló közép 08. Parkoló al 

09. Parkoló kerítés 



 

13. II. emelet lift 14. II. emelet folyosó 

15. II. emelet lép sőház 



CSMKIK Adatvédel i és adatbizto sági szabályzata 

1/B  elléklet 

 

 

Érdek érlegelési teszt 

elektronikus térfigyelő re dszer üzemeltetésével kap solat a  

a jogos érdeke  alapuló adatkezelésre teki tettel a GDPR . ikk  ekezdés f  alpo tja alapjá  

 

 

Az adatkezelő eve: Cso grád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara CSMKIK  

Adószáma: -2-06 

Nyilvá tartási szám: -03-0000946 

Képviselője: Dr. Tráser é Oláh )suzsa a, kamarai titkár 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Horváth Péter Károly 

Felügyelő hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és I formá iósza adság Hatóság 

Székhely:  Budapest, Szilágyi Erzsé et fasor / ., 
Posta ím:  Budapest, Pf.: . 
Telefo szám: +   -1400 

Közpo ti elektro ikus levél ím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az adatkezelő a szegedi székhelyé  5 kamerát tartalmazó elektro ikus megfigyelőre dszert működtet. A 

megfigyelőre dszer adatkezelésével kap solatos részletes tájékoztatását a CSMKIK adatvédel i és 
adatbizto sági szabályzatá ak 1. és 1/A szá ú elléklete tová iak a : Adatkezelési Tájékoztató  
tartalmazza. 

Az adatkezelés lé yege  

Kamerás megfigyelési re dszer üzemeltetése, amely egyfelől folyamatos megfigyelést élőkép  iztosít, 
másfelől ezt rögzíti is tárolt felvétel . 

Az éri tettek köre  

A megfigyelt területre elépő, illetőleg o a  távozó természetes személyek. A elépő természetes 
személyek rész e  az adatkezelő saját mu kavállalói, valami t a kamara tevéke ységé ől adódóa  
gazdálkodó szervezetek képviselői, kap solattartói, kiskorú gyermekek és hozzátartozói, egyé  part erek 
képviselői.  

Az éri tett sze élyes adatok köre, kategóriái  

Az éri tettről készített képi mozgófelvétel, az éri tett képmása, az éri tett által a kamerák látószögé e eső 
ejárt helyszí , és az időpo t azok a személyes adatok, amelyek ek a kezelése elektro ikus 

megfigyelőre dszer üzemeltetése sorá  megvalósul. 

Az adatkezelés élja  

Az adatkezelés élja a személy-, vagyon-, üzleti titok és adatvédelem hatéko y iztosítása, valami t 
jogsértések észlelésé ek, illetve izo yításá ak lehetővé tétele, illetőleg megkö yítése. A mu kavállalók 
mu kavégzését az adatkezelő em figyeli meg. 
  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


A jogos érdek fe  álltá ak be utatása 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke, egy e  számos 
vo atkozás a  legfo tosa ké t kiemelve a mu kavédelem területét  törvé yi kötelezettsége a székhelye  
a személy-, üzleti titok-, adat- és vagyo védelem hatéko y megvalósítása, illetve jogsértések eseté  a 
jogérvé yesítéssel összefüggő észlelési, felderítési és izo yítási lehetőség megteremtése. 

Az elektro ikus megfigyeléssel éri tett területeke  - melyek po tos elhelyezkedését az Adatkezelési 
Tájékoztató mutatja e jól látható, képi megformálással - a kamerahasz álatot szükségessé teszi az, hogy az 
ügyfélforgalom számottevő; valami t a kamara jogsza ályok a  előírt kötelezettségei yomá  jele tős 
me yiségű személyes adat kerül tárolásra; melyek az adatkezelő részéről mi degyik fe ti eset e  személy-

, üzleti titok-, adat- és vagyo védelmi kötelezettségeket keletkeztetnek. 

Az adatkezelő által a kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általuk rögzített megfigyelési terület és a 
kameráko  eállított dőlésszög alapjá  az általuk megfigyelt po tos látómező a szükséges mi imális 
személyes adatkezelést eredmé yezze. 

Az adatkezelés a fe ti jogos érdek eléréséhez feltétle ül szükséges, arra alkalmas és azzal ará yos. 

A megfigyelési-védelmi él elérésére az elektro ikus megfigyelőre dszer működtetése kétségtele ül 
alkalmas. A kamerare dszer képes a ap  órájá a  ellát i e élt oly módo , hogy a feladat ellátásával 
összefüggés e  em keletkezik a mu kavégzésre kiható zavaró hatás, em keletkeztet alesetvédelmi 
szempo t ól aggályos vagy veszélyes. 

Az elektro ikus megfigyelőre dszer működtetése végezetül az adatkezelési éllal ará yos is. Ismét 
rámutatu k arra, hogy az adatkezelő által a kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általuk rögzített 
megfigyelési terület és a kameráko  eállított dőlésszög alapjá  az általuk megfigyelt po tos látómező a 
szükséges mi imális személyes adatkezelést eredmé yezze. Alter atív, az éri tett szempo tjá ól kevés é 
korlátozó megoldások; illetőleg alter atív, személyes adatok kezelése élküli megoldások vizsgálata: Az 
elektro ikus megfigyelőre dszer működtetése helyett a személy-, üzleti titok-, adat- és vagyo védelem 
együttes megvalósítása érdeké e  kevés é korlátozó, vagy adatkezeléssel egyáltalá  em járó megoldások 

em létez ek. A személyes adatok a o imizálása vagy kevese  személyes adat kezelése lehetetle é te é 
az adatkezelési élokat.  

Az éri tett figyelem e vee dő jogai e teki tet e  főképpe  a képmásához, illetve a megfigyelésme tes 
mozgássza adsághoz való joga, illetve az a joga, hogy képmása sak a törvé yileg mege gedett keretek 
között kerüljö  felhasz álásra. Az adatkezelő személy-, üzleti titok-, adat- és vagyo védelemmel, illetve 
jogérvé yesítéssel összefüggő jogos érdeke azo a  első séget élvez, miutá  a kamerák mu kavégzési 
folyamatokat em figyel ek meg, kizárólag sak a kaput, ejáratokat, parkolókat, szemét- és egyé  tároló 
helyiségeket figyel ek. Eze  személy-, üzleti titok-, adat- és vagyo védelemmel, illetve jogérvé yesítés 
lehetővé tételével összefüggő feladatsor em eri erőforrás evo ásával hatéko ya  em, vagy sak a 
személyazo osság elle őrzések személyes adatok szélese  köré ek eszerzésével valósulhat a meg, ezáltal 
mi d az adattakarékosság, mi d a személyiségi jogok védelme e megoldás alkalmazását i dokolja. 
 

Az adatkezelés hatásai ak vizsgálata 

Az éri tett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedőe  megvalósuló vagyo -, személy- 

és üzleti titokvédelem megvalósulása; jogsértés eseté  pedig a felderítés és a izo yítás jele tős mértékű 
megkö yítése, eleértve akár az éri tettet kime tő, felelősségé ek hiá yát megállapító izo yítást is. 



Az éri tett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtle  hatás az, hogy képmása, a megfigyelési területre való 
be- és kilépése, azaz mozgása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre kerül. A tárolt felvételek vissza ézése eseté  
pedig eze  személyes adatok a múltra ézve is reko struálhatóak. A tárolt felvételek az Adatkezelési 
Tájékoztató a  meghatározott esetek e  pl. valamilye  aleset, i ide s, sza álysértés, vagy 

ű selekmé y gya úja eseté  átadásra kerülhet ek jogi képviselő, hatóság vagy íróság részére. Az 
adatkezelő és az éri tettek között izo yos fokú egye lőtle ség áll fe  tová á a yi a , hogy az 
adatkezelés élját és körülmé yeit az adatkezelő állapította meg, erre az éri tettek ek ráhatása i s. Ez 
ugya akkor a kamerás megfigyelési re dszerek sajátossága, az adatkezelő által üzemeltetett kamerás 
megfigyelési re dszer megfelel az általá osa  evett gyakorlat ak, em kerül sor olya  adatkezelési 
műveletre, amely ehhez képest szokatla  vagy ésszerűe  e le e előre látható. 

A kedvezőtle  hatásokat elle súlyozza az, hogy az éri tettet számos jog illeti meg a jele  adatkezelés 
kap sá . Az éri tett joga: 

 az adatkezelés folyamat a  létéről való tájékoztatáshoz való jog 

 az adatkezeléssel kap solatos fe ti i formá iókhoz való hozzáférés joga 

 a kezelt személyes adatok másolatá ak re delkezésre o sátása irá ti jog 

 a rá vo atkozó személyes adatok helyes ítése, törlése, kezelése korlátozásá ak kérése irá ti jog 

 a felügyeleti hatósághoz való pa asz e yújtásá ak joga. 

Az egyes éri tetti jogok pontos tartalmát a CSMKIK adatvédelmi és adat izto sági sza ályzata mutatja e. 

Külö  kiemele dő joga az éri tett ek a megteki téshez való jog. Az éri tett a képfelvétel keletkezésé ek 
időpo tjától számított  apo  elül kérheti, hogy a róla készült felvételek e eteki thesse . A kérelmé e  
meg kell jelöl i, hogy milye  apo , és azo  elül mely időpo t a  készült, illetve mely kamera k  által 
készített felvétel e kívá  eteki te i. 

Az Adatkezelési Tájékoztató a  meghatározott adatkezelő személyek a megjelölt időpo t a  készült 
felvételt előzetese  megteki ti a ak érdeké e , hogy megállapítsa a felvétel éri tett általi 
megteki tésé ek jogosságát való a  az éri tettről készült-e a felvétel . A megteki tés eredmé yéről az 
eljáró személy az éri tettet is tájékoztatja és megadja a eteki tés időpo tját; vagy felkéri az éri tettet, hogy 
a hi ása  megjelölt ap vagy idői tervallum helyett másik, po tos adatot szolgáltasso . A eteki téskor az 
adatkezelő személye  kívül sak az éri tett va  jele . 

Az adatgyűjtés időpo tjá a  az éri tett ésszerűe  számíthat a jogos érdek ől törté ő adatkezelésre, hisze  
az adatkezelő székhelye magá terület. Az éri tettek ésszerűe  számíthat ak arra, hogy a székhely területé  
kamerás megfigyelőre dszer működik. Erről, valami t az adatkezelés mi de  jogsza ály által előírt 
részletéről az éri tettek az Adatkezelési Tájékoztató útjá  értesítést kap ak, amely tartalmazza a kamerák 
elhelyezkedését és látószögét is, valami t őket a kamerák elhelyezkedésére vo atkozóa  piktogram is 
figyelmezteti. A kamerák eze  túlme őe  látható helye  va ak elhelyezve. 

A re dszer kialakítása és üzemeltetése az általá osa  evett gyakorlat ak megfelelőe  törté ik. 

Az adatkezelés módja, az adatok esetleges yilvá osságra kerülésé ek lehetősége: 

Az adatkezelés módja már az adatkezelést megelőzőe  átlátható, az Adatkezelési Tájékoztató részletese  
sza ályozott, fotókkal és piktogram segítségével képi á rázolást is yert; tová á az adatkezelő az adatok 
kezelését izto ságos i formatikai kör yezet e , adatvédelmi és adat izto sági kérdések e  megfelelőe  
képzett mu kavállalók révé  végzi. Az adatkezelő mi de  tőle elvárható adat izto sági i tézkedést 
foga atosít a ak érdeké e , hogy az általa kezelt személyes adatok e kerülhesse ek yilvá osságra, 
tová á azokhoz illetéktele  harmadik személyek e férhesse ek hozzá semmilye  módo . 



Az adatkezelésről yújtott tájékoztatás ódja 

Az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztató útjá  yújt tájékoztatást az éri tettek részére, az alá i i ter etes 
elérhetősége : . smkik.hu 

Gazdálkodó szervezetek és egyé  szervezetek eseté  elvárható tová á, hogy eze  szerződő felek 
tájékoztassák az eljáró szerződéses kap solattartóikat, képviselőiket és mu kavállalóikat az irá yadó 
adatvédelmi re delkezésekről. Emellett az éri tettek az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztató a  megadott 
elérhetőségei  is fordulhat ak az adatkezelőhöz kérdéseikkel, tová á eze  elérhetőségeke  keresztül 
vehetik fel az adatkezelővel a kap solatot adatvédelmi jogaik gyakorlása érdeké e . 

Az adatkezelő a személyes adatok törvé yes és izto ságos kezelésére kiemelt figyelmet fordít. 

Ame yi e  az éri tettek vagy ármely személy adatvédelmi i ide st tapasztal, kérjük, hogy az i ide st 
az adatvédelmi tisztviselő ek jele tse e. Adatvédelmi i ide s ek evezzük a izto ság olya  sérülését, 
amely a tová ított, tárolt vagy más módo  kezelt személyes adatok véletle  vagy jogelle es 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatla  közlését vagy az azokhoz való jogosulatla  
hozzáférést eredmé yezi. 

Az adatkezelés éri tett általi elle őrzése, az adatkezelés elle i tiltakozás joga: az éri tettek az adatkezelést a 
jele  érdekmérlegelési teszt és az Adatkezelési Tájékoztató a  leírtak szeri t, valami t az ott írt jogaik 
gyakorlása révé  elle őrizhetik, és jogosultak él i tiltakozási jogukkal. 

Egyé  adat izto sági i tézkedések: az adatkezelő az adatok kezelését izto ságos i formatikai 
kör yezet e , adatvédelmi és adat izto sági kérdések e  megfelelőe  képzett mu kavállalók révé  végzi. 
Az adatkezelő mi de  tőle elvárható adat izto sági i tézkedést foga atosít a ak érdeké e , hogy az általa 
kezelt személyes adatok e kerülhesse ek yilvá osságra, tová á azokhoz illetéktele  harmadik személyek 

e férhesse ek hozzá semmilye  módo . 

Eze  túlme őe  az adatkezelő a személyes adatokat korlátozott ideig, re dkívül rövid határidők etartásával 
kezeli. A felvételeket az adatkezelő - azok felhasz álása hiá yá a  -  apig tárolja, mely ek elteltével a 
felvételek törlésre kerül ek. Felhasz álás alatt a kamerák által rögzített felvételek - kizárólag élhoz kötött - 
megteki tését, illetőleg írósági vagy más hatósági eljárás a  izo yítékké t való felhasz álását kell érte i, 
amely mi de  eset e  valamely jogi igé y érvé yesítése éljá ól törté het sak meg. Ame yi e  
felhasz álásra sor kerül, akkor a felvételek az adott mu kajogi, írósági vagy más hatósági eljárás jogerős 
lezárásáig, illetőleg a jogi igé y érvé yesítéséhez szükséges időtartamig kerül ek megőrzésre, azaz az 
adatkezelés addig áll fe . Ilye  eset e  a felvételek tová ításra kerülhet ek az illetékes íróság ak vagy 
hatóság ak, tová á jogi képviselő ek. 

Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása: Az adatok tárolásá ak helye az adatkezelő székhelye, ahol a 
kamera elhelyezésre került . Az elektro ikus megfigyelőre dszer által rögzített felvételeket kizárólag az 
Adatkezelési Tájékoztató a  meghatározott adatkezelő személy teki theti meg, és ő is kizárólag a a  az 
eset e , ha a megteki tés a jogsértő selekmé y megelőzése vagy megszakítsa érdeké e  mellőzhetetle . 
A megteki tésről oka, ideje feltű tetésével  mi de  eset e  jegyzőkö yv készül, melyet valame yi 
elle őrzés e  részt vevő személy ek alá kell ír ia. A felvételek megteki tésére kizárólag akkor kerül sor, ha 
valószí ű ek látszik, hogy az adatkezelő székhelyé  ű selekmé yt illetőleg sza álysértést  követtek el, 
vagy ame yi e  ezt más yomós ok a személyvédelem, illetve a vagyo védelem érdeké e  i dokolja. Az 
adatkezelő kizárólag a a  az eset e  tová ítja a felvételeket, ame yi e  - a felvételek alapjá  
valószí ű ek látszik a ű selekmé y sza álysértés  elkövetése, amely eset e  a felvételek a yomozó 



hatóság részére kerülhet ek tová ításra, vagy - ha egyé  jogi eljárás kezdemé yezése szükséges a felvételek 
alapjá , amely eset e  a felvételek az illetékes íróság vagy hatóság részére kerül ek tová ításra. 

Az érdekmérlegelés eredmé ye a következő: Az adatkezelő székhelyé  az ügyfélforgalom számottevő; 
valami t a kamara jogsza ályok a  előírt kötelezettségei yomá  jele tős me yiségű személyes adat kerül 
tárolásra. Erre teki tettel a kamerákkal éri tett helyszí ek megfigyelése szükséges és az a ap  órájá a  
más eszközzel, pl. em eri erőforrás evo ásával hatéko ya  em oldható meg. 

Jele  adatkezelési mód úgy került kialakításra, hogy az adatkezelő megfelelő szervezeti és te h ikai 
i tézkedésekkel műszaki, te h ikai védelem, hozzáférés korlátozása , illetve szoros határidő melletti 
törléssel az éri tetti jogok és érdekek érdemi sor ítása élkül tudja az adatkezelési élokat megvalósíta i. 
A fe te  írtak alapjá  megállapítható, hogy az adatkezelő jogos érdeke ará yosa  korlátozza az éri tettek 
jogos érdekét. 

Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdekei ek érvé yesítéséhez szükséges, és eze  
érdekekkel szem e  em élvez ek első séget az éri tettek olya  érdekei vagy alapvető jogai és 
sza adságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelés kivitelezésére pedig 
alter atív, kevese  személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldások 
nem áll ak re delkezésre. 

Következésképpe  az adatkezelés megfelel GDPR . ikk  ekezdés f  alpo tja alapjá  a jogos érdekkel, 
mi t jogalappal szem e  támasztott elvárás ak. 
 


