ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
a 2019. szeptember 27-i Kutatók éjszakáján tartandó „Superheroes for Sciente” projekt
keretében szervezett, a nagy teljesítményű szuperszámítógépek fontosságának a
nagyközönséggel való megismertetésére szolgáló
rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelés
jogalapjának alátámasztására
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a „Superheroes 4 Science” elnevezésű,
21820033 azonosítószámú nemzetközi projekt keretében a nagy teljesítményű szuperszámítógépek
fontosságának a nagyközönséggel való megismertetésének, illetve a projektben elért eredmények
disszeminációjának alátámasztása.
Az ismeretterjesztésre, kommunikációs tevékenységre interaktív bemutatók megszervezésére, illetve
hasonló fórumokon való részvételre kerül sor, így ezeken az eseményeken a résztvevők által jelenléti
ívek kitöltésére kerül sor. A jelenléti íven az adott intézményből érdeklődő diákokat kísérő
pedagógusok írják alá a jelenléti ívet, megjelölve az kísért diákok számát. A megadott személyes adatok
(név, képviselt intézmény, aláírás) kezelése vonatkozásában az érintettek személyes adataikat 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 (általános
adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) hatálya
alá tartozó adatkezelőnek minősül.
KIFÜ a címbe megjelölt személyes adatokat illetően az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) f)
pontja szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelést jelölte meg, ezért a jogalap alátámasztására
érdekmérlegelési tesztet végez.
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Az adatkezelés célja:
A „Superheroes 4 Science” elnevezésű, 21820033
azonosítószámú nemzetközi projekt keretében a nagy
teljesítményű
szuperszámítógépek
fontosságának
a
nagyközönséggel való megismertetésének, illetve a projektben
elért
eredmények
disszeminációja
megvalósulásának
dokumentálása, az elszámolás alátámasztása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogalap a KIFÜ, mint
adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Az érintett személyes adatok név, képviselt intézmény neve, aláírás, fényképfelvétel
köre:
A személyes adatok forrása:
Érintett
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok csak a megvalósulás dokumentálásához,
valamint az elszámolás alátámasztására kellenek a KIFÜ-nek,
azt követően tárolásra kerülnek. Az adatok őrzésére irányadó
határidő a projekt zárása (2020. február 28.), valamint azt
követő fenntartási időszak (öt év).

Az
vonatkozó
adatkezelési https://kifu.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztatok
tájékoztató elérhetősége:
KIFÜ által vállalt adatkezelési
- az érintettek tájékoztatása adatkezelési tájékoztató
garanciák:
közzétételével;
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alkalmazása
és elérhetővé tétele;
- adatvédelmi tisztviselő kijelölése;
- érdekmérlegelési teszt elvégzése;
- adattakarékosság alapelvének érvényesülése;
MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az
érdekmérlegelés
során Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során érintettek
meghallgatott
érintettek meghallgatására nem került sor.
véleménye:
A
KIFÜ
jogos
érdekének A KIFÜ 2018. szeptember 20-án szerződést kötött, mely
meghatározása:
szerződés tárgya a Visegrádi Alapból származó támogatás
kifizetéséhez kapcsolódó feltételek meghatározása, a
kedvezményezett
tevékenységeinek
támogatása
a
„Superheroes 4 Science” című projekt keretében. A KIFÜ
szerződésben dedikált feladata a szuperszámítógépek
fontosságának nagyközönséggel való megismertetése, a
projektben elért eredmények prezentációja. A megvalósulás
alátámasztására elvárt a jelenlévők létszámának igazolása,
melyre a jelenléti ív szolgál.
Az adatkezelés szükségességének Az adatkezelés szükséges, mivel annak hiányában jelentősen
vizsgálata:
megnehezülne a szerződésben megjelölt feladat teljesítése.
Az
érintettek
jogait
és Az adatkezelés az érintett információs és önrendelkezési jogát
szabadságait ért sérelem:
érinti, az adatkezelés során sérelem nem valószínűsíthető
Érdekmérlegelés eredménye:
Az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a KIFÜ
jogos érdekét
Az
KIFÜ
adatvédelmi Az adatkezelésre a KIFÜ szerződéses kötelezettségének
tisztviselőjének véleménye:
teljesítése alátámasztása érdekében kerül sor. A KIFÜ ezen
személyes adatokat a GDPR 6. cikk f) bekezdés szerinti jogos
érdekének érvényesítése érdekében kezeli. Ezen személyes
adatok kezelésének célja kizárólag a programon való
megjelenés és részvétel dokumentálása érdekében kerül sor.
Az adatkezelés során az érintettek információs és
önrendelkezési joga korlátozódik a KIFÜ szerződés
teljesüléséhez kapcsolódó jogos érdekeivel szemben, mely –
tekintve az érintetti jogok minimális korlátozását – jelentősebb
érdek. KIFÜ a GDPR-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének
eleget tesz a helyszínen, valamint a honlapján elérhetővé tett
adatkezelési tájékoztatóval, és az érdekmérlegelési teszt
közzétételével. A KIFÜ a jelenléti íven szereplő adatkategóriák
meghatározásával, valamint azzal, hogy a résztvevő diákok
adatainak kezelését nem is végzi, csak a résztvevő létszám
megjelölését kéri a pedagógusok részéről, eleget tesz az
adatminimalizálás, valamint acélhoz kötöttség GDPR-ben
meghatározott alapelveire.
A rendezvény megtörténte dokumentálására a KIFÜ
fényképfelvételt is készít, amely kizárólag az előadó személyét,

a használt prezentáció pillanatképét, a projektben kötelezően
előírt arculati elemek megjelenését, illetve a jelenlévők
létszámát hivatott dokumentálni, erre való tekintettel a
készítés során figyelemmel lesz arra, hogy a résztvevők
kizárólag a terem hátuljából, a résztvevőket nem felismerhető,
azonosítható módon ábrázolja.
Fentiek alapján a KIFÜ tervezett adatkezelése álláspontom
szerint jogszerű, megfelel az adatvédelmi követelményeknek.

