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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer alkalmazására  

Jelen dokumentum célja, hogy a Pilis Város Önkormányzata Kármán József Városi Könyvtár és 

Közösségi Ház (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott elektronikus megfigyelő- és rögzítő 

rendszerben kezelt személyes adatok jogos érdekre való hivatkozási alapját, az Adatkezelő igazolható 

érdekeit, illetve az adatkezelésben érintettek jogainak érvényesülését, ezek részletes vizsgálatát, 

mérlegelését az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, 

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 szóló (EU) 

2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Info tv.) alapján részletesen bemutassa. 
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AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Adatkezelő neve: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 

Postai címe: 2721 Pilis, Kávai út 1. 

Email címe: konyvtar.pilis@gmail.com 

Telefonszáma: 0629-498-851 

AZ ADATKEZELÉS BEMUTATÁSA 

Adatkezelő Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház a 2721 Pilis, Kávai út 1. címen lévő telephelyén 

elektronikus megfigyelő és a kameraképek rögzítésre alkalmas rendszert üzemeltet. 

AZ ADATKEZELÉSÉHEZ FŰZŐDŐ JOGOS ÉRDEK MEGHATÁROZÁSA, LEÍRÁSA 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében „Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang- 

vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 

védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint 

vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények 

valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények 

megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása 

elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával 

nem jár”. 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikk (1) bekezdése értelmében „Az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 

szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 

adatbiztonságot garantálja”. 

Az Adatkezelő jogos érdeke az önkormányzati tulajdon, a használatában álló vagyontárgyak, valamint 

a tevékenységével összefüggő adatok, a telephelyein üzemeltetett informatikai rendszerekben, illetve 

papír alapú dokumentumokban kezelt személyes adatok, valamint a telephelye(i) területén tartózkodó 

személyek életének, testi épségének és tulajdonának védelme egyaránt. 

Az adatkezelés által képes Adatkezelő biztosítani a jogsértések észlelését, a jogsértő cselekmény 

elkövetőjének tettenérését, a jogsértő cselekmény, illetve a (pl.: munkahelyi) baleset körülményeinek 

utólagos kivizsgálását, továbbá az ezekkel összefüggésben lefolytatott hatósági vagy bírósági eljárás 

számára bizonyítékként felhasználható adatot szolgáltatni. A kamerás megfigyelés alkalmazása emellett 

– visszatartó erejénél fogva – biztosíthatja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzését. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JELLEMZŐI 

A kamerás megfigyelés alkalmazásának és a képfelvételek rögzítésének, azaz az adatkezelés célja a 

telephelyre történő belépések, valamint a telephelyen belüli mozgások és történések (események) 

utólagos, személy- és vagyonvédelmi célú visszaellenőrizhetőségének biztosítása; balesetveszélyes 

területeken az emberi élet és a testi épség védelme. 

A személyes adatkezelésben érintettek köre 

Adatkezelő telephelyére belépő, ott tartózkodó természetes személyek. 
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A kezelt adatok köre 

A rögzített felvételeken szereplő természetes személyek képmása. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva korlátozott ideig, csupán addig kezeli az érintettek 

személyes adatait, amíg arra az adatkezelési cél megvalósulása érdekében szükség, illetve jogszabály 

alapján lehetőség van. 

A felvételeket az Adatkezelő felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 napig őrzi meg és tárolja, 

a megőrzési idő leteltét követően törli. 

Az adatkezelés során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések 

A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer, valamint az annak adminisztrációját biztosító eszközök és 

szoftver Adatkezelő tulajdonában állnak és Adatkezelő telephelyén belül, saját belső hálózatára kapcsolt 

módon üzemelnek. A felvételeket tároló (digitális rögzítő) eszközök Adatkezelő felügyelt helyiségeiben 

vannak elhelyezve. 

A digitális videórögzítő eszközök vezérlése, azaz a felvételek visszanézése, lejátszása, illetve a rögzítő 

eszköz konfigurációja helyben történik. A rendszer azonosítási és hitelesítési megoldással védett 

(jelszavas védelemmel ellátott). A rendszerhez történő hozzáférés naplózásra kerül. A rendszerben 

kezelt adatokhoz harmadik félnek nincs hozzáférése. 

A kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférés korlátozott, Adatkezelő vezető beosztású 

munkavállalóján kívül a felvételek tartalmához kizárólag az érintett (kérésére, jogainak biztosítása 

kapcsán), valamint adott és indokolt esetben a rendkívüli esemény kivizsgálását végző, illetékes eljáró 

szerv (hatóság, rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) erre feljogosított képviselője férhet hozzá, illetve a 

felvételeket csak a hatályos jogszabályokban előírt esetekben és módon továbbítja, adja át Adatkezelő 

az ügyben eljáró szerv számára. 

AZ ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS ALKALMASSÁGA 

Az adatkezelés céljának eléréséhez az elektronikus megfigyelő és rögzítő rendszer működtetése döntő 

mértékben járul hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők 

tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett rendkívüli események, 

jogsértések, illetve balesetek jelentős része pedig kivizsgálható a rögzített képfelvételek 

megtekintésével. Ennek alapján az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges és arra 

alkalmas. 

ALTERNATÍV ADATKEZELÉSI MEGOLDÁSOK VIZSGÁLATA 

Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technológia vagy megoldás, amellyel képfelvételek készítése 

nélkül rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy jogsértő cselekmény vagy baleset kapcsán, emiatt a 

célok elérése más, az érintettek információs önrendelkezési jogát kevésbé korlátozó, alternatív 

módszerrel nem biztosítható.  

Vagyonvédelmi szempontból ugyan lehetséges lenne kizárólag elektronikus behatolásérzékelő és jelző 

(riasztó) rendszer használata, azonban az nem nyújtana hatékony támogatást a jogsértő, illetve 

bűncselekmények felderítésében, az elkövető beazonosításában, továbbá a balesetek kivizsgálásában. A 

felvételek esetleges anonimizálása, az érintett személyek kitakarása (kimaszkolása) szintén lehetetlenné 

tenné az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg, a 

felvételek jogszabályban meghatározott ideig történő tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának a 

kezelt, tárolt adatok a cselekmények bizonyítására, ellenőrzésére. 
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AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRDEKEINEK BEMUTATÁSA 

Az érintett érdeke, hogy jogait tiszteletben tartsák és jogai érvényesítése biztosított legyen. 

Adatkezelő a kamerákat kizárólag úgy helyezte el, hogy azok rálátása (a látóterükbe tartozó megfigyelt 

terület), s ebből következően a rögzített felvételek tartalma az emberi méltóság tiszteletben tartásával 

kapcsolatos elvek maradéktalan betartásának megfeleljen, azokat véletlenül se sérthesse. A kamerák 

látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányul, a kezelt személyes adatok köre és az 

adatkezelés – az adattakarékosság és adatminimalizálás elvének megfelelően – csupán azon adatokra 

korlátozódik, amelyek feltétlenül szükségesek a személy- és vagyonvédelmi cél megvalósulásához. A 

felvételeken kizárólag képadatok rögzítése történik, hangot a rendszer nem rögzít. 

Adatkezelő minden kihelyezett kamera esetében az adatkezelési célok figyelembe vételével vizsgálta 

meg az adatkezelés szükségességét és alkalmasságát. 

A személyes adatok kezelése a gyűjtésen, tároláson és az utólagos vizsgálathoz, illetve a bizonyításhoz 

történő felhasználáson kívül más adatkezelési műveletre nem terjed ki. 

A kezelt adatokat (felvételeket) az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket 

kizárólag azok számára teszi lehetővé, akiknek feladataik elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük 

van. 

Az érintettek jogainak biztosítása 

A hatályos jogszabályi előírások (Info tv., GDPR) alapján az érintett személyes adatai kezelésével 

összefüggő jogai különösen az alábbiak: 

• az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog); 

• kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő 

a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog); 

• kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: 

helyesbítéshez való jog); 

• kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az 

adatkezelés korlátozásához való jog); 

• kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog), 

• jogorvoslathoz való jog. 

Az érintett előzetes tájékoztatása érdekében az Adatkezelő teljes körű, világos és közérthető 

tájékoztatást nyújt a telephely belépési pontjainál bármely érintett által könnyen hozzáférhető módon 

elhelyezett adatkezelési tájékoztató formájában. A tájékoztatás részletes információkat tartalmaz a 

kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok 

felhasználásáról, valamint az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok érvényesítésének 

lehetőségéről és módjáról, a felügyeleti hatóság (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság) elérhetőségeiről. 

Az érintett bármikor kérhet további tájékoztatást is adatai kezelésével kapcsolatban, Adatkezelő ezzel 

kapcsolatban elérhetőségeit közzé teszi minden érintett számára. 

Az adatok helyesbítése, kiegészítése, valamint az adatkezelés korlátozása a vizsgált adatkezelés 

jellegéből adódóan nem vagy csak nehezen értelmezhető, a rögzített felvételek megváltoztatására 

vonatkozó igény, kérés teljesítése technológiai szempontból – főként utólag – kivitelezhető ugyan, 

viszont az adatkezelés céljával ellentétes (a manipulált felvétel hitelessége, bizonyító ereje megszűnik). 

Amennyiben az érintett jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 munkanapon 

belül kérheti, hogy az adatot Adatkezelő ne törölje le, illetve kérheti a felvételbe történő betekintését, 

valamint arról másolat készítését – például hatósági eljárásban történő felhasználása céljából, 

amennyiben azt más jogszabály alapján közfeladatot ellátó szerv intézkedése vagy határozata nem zárja 
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ki (pl.: adatok zárt kezelése, betekintési jog korlátozása). Adatkezelő ezáltal biztosítja az érintett számára 

a róla kezelt személyes adatokhoz történő jogszerű hozzáférését, illetve az adatok hordozhatóságát.  

Az érintett betekintési jogának gyakorlása, illetve a másolatkészítés és kiadás során Adatkezelő 

gondoskodik arról, hogy annak folyamán mások személyiségi jogai ne sérülhessenek. 

A rögzített felvételeket a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően Adatkezelő 3 nap elteltével 

törli, így biztosítja az érintettek személyes adatai törléséhez, elfeledtetéséhez fűződő jogait. 

Adatkezelő minden egyes kamera esetében a kamera látóteréből jól látható helyen figyelmeztető jelzést 

helyezett el, amely egyértelműen jelzi az adott területre belépők, illetve ott tartózkodók számára, hogy 

az adott területen elektronikus megfigyelés folyik. Az érintett számolhat és számolnia is kell azzal, hogy 

személyes adatainak kezelésére – jogos érdek alapján – sor kerül, mivel az Adatkezelő megfelelő 

előzetes tájékoztatást nyújt az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt. 

Fentiekre tekintettel az adatkezelés és annak hatása teljes mértékben előre látható és kiszámítható az 

érintettek számára. 

Az adatkezelés érintettre gyakorolt hatásainak vizsgálata 

A személyes adatok kezelésében érintettek köre igen széles, minthogy egyaránt érintett lehet Adatkezelő 

munkavállalója, a telephelyre belépő szerződéses partner képviselője, ügyfél, vendég vagy látogató. 

Az adatkezelés érintheti negatívan az érintettet, abból következően, hogy egyes érintetti körök esetében 

(pl.:  munkavállalók) nem az előzetes és kifejezett hozzájárulásuk alapján valósul meg az adatkezelés, 

annak befolyásolása (pl.: tiltakozás az adatkezelés ellen) nem áll módjukban. Megemlítendő azonban, 

hogy a lehető legrövidebb ideig történő adatkezelés és a korlátozott hozzáférési lehetőség az adatokhoz 

ez esetben is hatékonyan enyhíti ezen negatív hatásokat. 

Bármely érintett számára pozitív hatásként értékelendő, hogy az adatkezelési tevékenység a személy- 

és vagyonvédelmét is szolgálja. További, kifejezett előnye lehet emellett az érintettek számára, 

amennyiben az általuk esetlegesen elszenvedett baleset vagy bűncselekmény kivizsgálása során, illetve 

az általuk vagy ellenük benyújtott panaszok utólagos vizsgálatában, kezelésében a felvételek bizonyító 

erővel bírnak. 

A hatások vizsgálatánál megjegyzendő továbbá, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer 

alkalmazásának nem célja a munkavégzés ellenőrzése, illetőleg a tárolt adatok nem használhatók fel a 

munkavégzés ellenőrzésére. 

Az érintett és az Adatkezelő kapcsolata 

Az Adatkezelő és az érintett között – az Adatkezelő telephelyére történő belépés, illetve ott tartózkodás 

céljától függően – változatos jellegű kapcsolat állhat fenn, tekintettel arra, hogy egyaránt érintett lehet 

Adatkezelő munkavállalója, a telephelyre belépő szerződéses partner képviselője, ügyfél, vendég vagy 

látogató. Emiatt elképzelhető többek között az is, hogy nincs az érintett és az Adatkezelő között 

jogviszony vagy az nem közvetlen. 

Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát és a képmáshoz való jogát érinti, 

korlátozza, illetve többnyire – a munkavállalók esetében – egyenlőtlen jogviszony alapján történik. 

Lehetnek ugyanakkor az adatkezelésnek olyan pozitív hatásai az érintettre, amely akár az érintett 

részéről is szükségessé teheti a biztonsági kamerák felvételének rögzítését és tárolását. Ide tartozik a 

személy- és vagyonvédelem, mint jogilag védett és elismert, társadalmilag elfogadott érdekek. Az élet 

és testi épség védelméhez fűződő érdek pedig egyaránt egyéni- és közérdek. 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉS EREDMÉNYE 

A jogos érdek megfelelően konkrét, minthogy pontosan meghatározza, hogy az Adatkezelő 

telephelyein a személy- és vagyonvédelem biztosításához szükséges az érdekmérlegelés tárgyát képező 

adatkezelési tevékenység végzése. 
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6. oldal 

A jogos érdek valódi, mivel a személy- és vagyonvédelem biztosítása, illetve a személyes adatok 

védelme jogszabályi előírásokban meghatározott, valódi érdekek, az Adatkezelő telephelyein felmerülő 

rendkívüli események kivizsgálásához pedig szintén valós gazdasági érdeke fűződik az Adatkezelőnek. 

A jogos érdek aktuális, hiszen mind a személy- és vagyonvédelem által garantált biztonság, mint 

biztosítandó állapot, mind a személyes adatok védelme, mint kötelezettség, illetve gazdasági érdek 

Adatkezelő működését, tevékenységét illetően folyamatosan fennáll, a rendkívüli események 

kivizsgálása pedig az Adatkezelő működése folyamán bekövetkező eseményeken alapszik. 

Az adatkezeléssel összefüggésben általános társadalmi érdek az emberi élet, a testi épség, a személyi 

szabadság védelme, a személy- és vagyonvédelem, a személyes adatok védelme, a személyes adatok 

jogszerű kezelése és az érintettek jogainak biztosítása, ezek tágabb értelemben összefüggenek a 

jogbiztonsággal, a bűncselekmények hatékony felderítésével, illetve a közbiztonsággal, melyek 

megvalósulását szintén szolgálja a vizsgált adatkezelési tevékenység. Fentiek alapján az Adatkezelő 

érdeke valós és jogszerű. 

Az Adatkezelő fentiekben bemutatott, védeni kívánt érdeke jogilag és társadalmilag egyaránt elismert 

érdek, továbbá alapvető gazdasági érdeke. 

Fentiek alapján a jogos érdek az adatkezelés tekintetében fennáll. 

A személyes adatok kezelése célhoz kötött, továbbá az Adatkezelő az adattakarékosság elvének 

figyelembe vételével kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelés az alkalmazandó jogszabályokkal 

összhangban történik. 

Adatkezelő az adatkezelés során nem gyűjt semmilyen körülmények között különleges adatokat, azaz a 

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint genetikai adatokat, a természetes személyek 

egyedi azonosítását célzó biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat és a természetes személyek 

szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat. 

Az érintett számára biztosított jogainak gyakorlása, az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítéséhez 

minden szükséges és elvárható támogatást biztosít. 

Összegezve megállapítható, hogy Adatkezelő az adatkezelést jogszerűen, tisztességesen és 

átlátható módon végzi. 

Az adatkezelés az érintett Polgári Törvénykönyvben személyiségi jogként nevesített képmáshoz való 

jogát érinti, valamint az érintett információs önrendelkezéshez való jogát, amelyek az emberi 

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

élethez való joggal együtt élvez abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Az Alkotmánybíróság 

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

információs önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa 

szükséges és arányos módon korlátozható. 

Az adatkezeléssel elérni kívánt cél olyan technikai intézkedéseket követel meg, amelyek alkalmasak az 

adott személy és cselekménye felismerésére, illetve a képi megjelenítés elengedhetetlen a minél 

pontosabb információszerzéshez, így nemhogy alkalmas, de nélkülözhetetlen is az Adatkezelő 

érdekének érvényesítéséhez. Emellett egyéb alternatív, kevésbé korlátozó eszköz nem áll rendelkezésére 

az Adatkezelőnek jogos érdeke elérésére. A felvételek esetleges anonimizálása, az érintettek kitakarása 

(kimaszkolása) lehetetlenné tenné az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi 

cél nem valósulhatna meg, a felvételek bizonyos ideig való tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának 

a kezelt, tárolt adatok az események utólagos vizsgálatára, bizonyítására. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges. 

Az érintett és az Adatkezelő érdekeinek kapcsán megállapítható, hogy habár az adatkezelés korlátozza 

az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogát, ez a jog azonban nem jelent abszolút, 

korlátozhatatlan jogosultságot, így az adatkezelés igazolt szükségessége és arányossága esetén 

megengedhetőnek minősül. 
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Adatkezelő személy- és vagyonvédelemhez, a rendkívüli események kivizsgálásához és az esetleges 

jogsértő cselekmények bizonyításához fűződő jogilag elismert érdeke az arányosság megítélésekor 

ugyan az alapjog érvényesítésénél gyengébb, azonban az egyéb legitim, a társadalmilag elismert 

érdekeknél erősebb érdeknek tekinthető. 

Adatkezelő érdekének jellege az adatkezelés arányosságának megítélését pozitívan, a megengedhetőség 

irányába mozdítja el abban a tekintetben, hogy az adatkezelés nélkülözhetetlen az Adatkezelő számára 

ahhoz, hogy telephelyein a biztonságot megfelelően garantálni tudja. Kijelenthető, hogy a kezelt 

adatokra bármikor szükség lehet a későbbiekben, a biztonságszakmai gyakorlat is azt mutatja, hogy a 

biztonság megteremtése és fenntarthatósága – más erre alkalmas alternatív technológiai megoldás 

rendelkezésre állásának hiányában – megköveteli a kamerás felvételek használatát, emiatt a mérleg az 

adatkezelés megengedhetősége felé billen el. 

Az adatkezelés érintettre gyakorolt egyes negatív hatásai az adatkezelés arányosságának megítélését is 

negatív irányban befolyásolják, minthogy az Adatkezelő gazdasági erejénél fogva egyértelműen 

fölényben van az érintettel szemben. 

Az adatkezelés érintettekre gyakorolt pozitív hatásai, valamint az, hogy az érintett számára már az 

adatalannyá válását megelőzően ismert, hogy az adatkezelés vele kapcsolatban megvalósulhat 

(amennyiben a megfigyelt területre a kihelyezett tájékoztatást tudomásul véve belép), azaz az 

adatkezelés hatásai teljes mértékben kiszámíthatók, a korlátozás arányosságának mérlegelésében ezt 

szintén figyelembe kell venni. 

A korlátozás arányosságának megítélését növeli, hogy az Adatkezelő teljes körű, világos és közérthető 

tájékoztatást nyújt az érintettek számára az adatkezeléssel kapcsolatban, továbbá, hogy az adatkezelést 

valós érdekek alapján jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzi. 

Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapítható, hogy az érintett joga nem 

élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos 

mértékű korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában. 

 

Pilis,  2019. július 8. 


