ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Pilis Autóüveg Kft.
Érdekmérlegelési teszt tárgyának megjelölése: kamera-felvételekhez és gépjármű mozgását
követő elektronikai rendszerek használatához fűződő érdek mérlegelése
A Pilis Autóüveg Kft. (a továbbiakban: Társaság) a fentebb megnevezett adatkezelést jogos érdek
jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végezte el:
I.

kamerafelvételekkel nyert adatok tekintetében végzett érdekmérlegelés

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása


Adatkezelés célja

A vagyon-és személybiztonság védelme, megőrzése (így lopás elleni védelem, felderítés elősegítése,
illetéktelen személyek behatolásának megakadályozása, munkavédelem, illetve a kapcsolódó hatósági
eljárások sikerének elősegítése a nyert felvételekkel, mint bizonyítékkal).
A Társaság jogos érdekének az alátámasztása:
A Társaság jelentős értékű árukészlettel rendelkezik, továbbá a szervizben saját és idegen gépjárművek
vannak elhelyezve, továbbá üzemi tevékenység folyik. A Társaság érdeke, hogy vagyontárgyai, annak
épsége fennmaradjon, illetve a reá bízott idegen dolgot, melyekért felelősség terheli, sértetlenül
megmaradjanak, a jogosultnak való kiadás időpontjáig, továbbá a munkavédelmi-balesetvédelmi
előírásokat a munkatársak megtartsák.
2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata
 A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?
Az adatkezelés feltétlen szükséges a az adatkezelés fent írt céljának eléréséhez, hiszen felvételek
készítése és tárolása nélkül vagyonát érő kár esetén csak jelentősen nagyobb nehézség árán tudja a
jogsértő személyek kilétét felderíteni és velük szemben igényeit érvényesíteni, mint az adatkezeléssel
nyert felvételek birtokában.
Az adatkezelés céljának megvalósításához alternatív megoldás nem áll rendelkezésre.
(pl. A Társaságnak nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek
segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.)


Milyen hátrányok érik a Társaságot, ha az adatkezelés nem történik?

l. Amennyiben a Társaság az érintett adatait nem kezeli, úgy nem tudja esetleges vagyon elleni
cselekmények esetén igényeit érvényesíteni, így jelentősen megnő annak lehetősége, hogy
szenvedett kára megtérülést nem nyer. Balesetvédelem!
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Társaság által meghatározott cél eléréséhez szükséges
az adatkezelés.
3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása
 A Társaság kapcsolata az érintettekkel
(pl. Az érintettek a Társasággal munkaviszonyban álló nagykorú személyek, továbbá bármelyik
személy, aki a szerviz területére belép.
 Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai
Az érintett ésszerű elvárása, hogy a Társaság a felvételeket kizárólag a cél elérése érdekében, a
személyes adatok bizalmasságára, a magántitokra vonatkozó jogszabályi követelmények minden
körülmény közötti betartásával, képmáshoz fűződő jogainak sérelmétől mentesen végezze.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve
Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve.

 Megállapítás
A fentiek alapján a Társaság felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és
jogokat.)
4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok
 Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség
Az adatkezelés ideje a felvétel készítésétől számított 30 munkanap, az adatokhoz a Társaságon belül
kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, azokon műveleteket csak azok végezhetnek el, akik
számára munkakörükből kifolyólag ez szükséges.
Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések
Az adatokat a Társaság zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és dolgozza
fel.)
Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az érintett az adatkezeléssel szemben, az általa átadott adatok tekintetében, az adatkezelés során
bármikor tiltakozhat. Az érintett tiltakozása esetén a Társaság korlátozza az adatkezelést mindaddig,
ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos indokai
elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően, amennyiben az érintett által
a tiltakozást megelőzően megadott adatok alapján jogi igény érvényesítésére sor került, úgy a Társaság
– jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is felhasználja bizonyítékként a
szükséges dokumentumokat. A tiltakozás elbírálása során a Társaság megvizsgálja, hogy az érintett
milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket a Társaság az
adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség
esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. A Társaság az így
módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés
körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.)
 Tájékoztatás megvalósulása
(pl. A Társaság az adatkezelés körülményeiről az álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési
tájékoztatón keresztül tájékoztatja az érintetteket, amely a Társaság honlapján a *** oldalon elérhető.
Az adatkezelő jogos érdekét alátámasztó jelen érdekmérlegelési tesztet a Társaság honlapján a fenti
címen elérhető oldalon közzéteszi.)
Az érdekmérlegelési teszt eredménye
 Jogos érdek fennállása
(pl. A Társaság vitathatatlan érdeke, hogy vagyon és személybiztonsága okán szervízében
képfelvételeket készítsen és tároljon.
5.

Adatkezelés szükségessége
A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.)
 Arányosság
A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és
aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már
a személyes adatok rögzítése előtt megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat.
Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz
indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés
jogalapjául szolgálhat.
II. gépjármű mozgását követő és rögzítő elektronikai rendszerek működtetésével
kapcsolatos érdekmérlegelés
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Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

 Adatkezelés célja
A vagyon-és személybiztonság védelme, megőrzése (így lopás elleni védelem, felderítés elősegítése,
munkaidő eltöltésének ellenőrzése), továbbá a gépjármű üzemanyag-elszámolásának elősegítése,
ellenőrzése.
A Társaság jogos érdekének az alátámasztása:
A Társaság által használt gépjárművek a cég gazdasági érdekét szolgálják, azok jelentős értékűek,
továbbá szerszámot, üveget szállítanak.
A Társaság érdeke, hogy munkavállalóinak mozgását ellenőrizze, egyrészt a munka szervezésének
elősegítésére, másrészt a gépjárművek vagyonvédelme érdekében, ahogyan az is, hogy a gépjárművek
üzemanyag felhasználását, a vonatkozó elszámolás megalapozottságát ellenőrizze, megakadályozva
ezzel az indokolatlan mértékű és engedély nélküli használatot.
Az adatkezelés szükségességének vizsgálata
 A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?
Az adatkezelés feltétlen szükséges a az adatkezelés fent írt céljának eléréséhez, hiszen a GPS alapú
rendszer adatai nélkül a gépjárművek mozgása nem rekonstruálható a szükséges mértékben..
Az adatkezelés céljának megvalósításához alternatív megoldás nem áll rendelkezésre.
 Milyen hátrányok érik a Társaságot, ha az adatkezelés nem történik?
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l. Amennyiben a Társaság az érintett adatait nem kezeli, úgy nem tudja a jogosulatlan használatból
eredő igényeit érvényesíteni, továbbá a munkaszervezés feladatai megnehezülnek.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Társaság által meghatározott cél eléréséhez szükséges
az adatkezelés.
Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása
 A Társaság kapcsolata az érintettekkel
Az érintettek a Társaság munkavállalói, továbbá bármely olyan személy, akinek a Társaság a gépjármű
birtokát átengedi.
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 Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai
Az érintett ésszerű elvárása, hogy a Társaság a rögzített adatokat kizárólag a cél elérése érdekében, a
személyes adatok bizalmasságára, a magántitokra vonatkozó jogszabályi követelmények minden
körülmény közötti betartásával, képmáshoz fűződő jogainak sérelmétől mentesen végezze.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve
Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve.
 Megállapítás
A fentiek alapján a Társaság felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és
jogokat.)
4 Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok
 Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség
Az adatkezelés ideje a felvétel készítésétől számított 5 év, az adatokhoz a Társaságon belül kizárólag
azon személyek férhetnek hozzá, azokon műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára
munkakörükből kifolyólag ez szükséges.
Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések
Az adatokat a Társaság zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és dolgozza
fel.)
Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az érintett az adatkezeléssel szemben, az általa átadott adatok tekintetében, az adatkezelés során
bármikor tiltakozhat. Az érintett tiltakozása esetén a Társaság korlátozza az adatkezelést mindaddig,
ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos indokai

