
 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

a KIFÜ-vel szerződéses jogviszonyt létesítő,  
nem magánszemély szerződéses partnerek által kijelölt  

kapcsolattartók adatainak adatkezelése  
jogalapjának alátámasztására 

 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) a nem magánszemély szerződéses partnerek 

által kijelölt kapcsolattartók személyes adatainak 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. 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelő megnevezése: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 

Az érdekmérlegelési teszt tárgya: A KIFÜ nem magánszeméllyel kötött szerződéseiben a 
szerződéses partner által kijelölt kapcsolattartók személyes 
adatai kezelése jogszerűségének alátámasztása 

Készítette: dr. Kunhegyi Mária, adatvédelmi tisztviselő 

A teszt készítésének ideje: 2018. november 21. 

Az adatkezelés célja: A megkötött szerződések teljesítésével összefüggő hatékony 
kommunikáció elősegítése 

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 
köre: 

név, e-mailcím, telefonszám, postacím, faxszám 

A személyes adatok forrása: A KIFÜ-vel nem magán szerződéses partnere 

Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelésére őrzési idejére irányadó határidő az 
irányadó, azzal, hogy amennyiben a kijelölt kapcsolattartó 
személyében, vagy adataiban változás következik be, a 
szerződéses partner haladéktalanul jelezni köteles az a KIFÜ 
felé, aki a változásokat a szerződésen elvégzi, és intézkedik a 
módosult adatok törléséről. Az érintett élhet továbbá a GDPR 
21. cikkében meghatározott tiltakozás jogával is. 

Az vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató elérhetősége: 

https://kifu.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztatok 
 

KIFÜ által vállalt adatkezelési 
garanciák: 

- az érintettek tájékoztatása adatkezelési tájékoztató 
közzétételével; 

- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítése 
és alkalmazása; 

- adatvédelmi tisztviselő kijelölése; 
- érdekmérlegelési teszt elvégzése; 
- adattakarékosság alapelvének érvényesülése; 

https://kifu.gov.hu/adatkezelesi-tajekoztatok


 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelés során 
meghallgatott érintettek 
véleménye: 

Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során érintettek 
meghallgatására nem került sor. 

A KIFÜ jogos érdekének 
meghatározása: 

A megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződéses 
partnerrel történő kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, 
ezáltal a szerződés teljesítésének leghatékonyabb elősegítése. 

Az adatkezelés szükségességének 
vizsgálata: 

Az adatkezelés szükséges, mivel annak hiányában jelentősen 
megnehezülne a szerződés teljesítése, az ügyintézés. 

Az érintettek jogait és 
szabadságait ért sérelem: 

Az adatkezelés az érintett információs és önrendelkezési jogát 
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 
tisztviselőjének véleménye: 

Az adatkezelésre a KIFÜ-vel kötött szerződés teljesítése 
kapcsán kerül sor. A szerződésben megadott kapcsolattartói 
adatok vonatkozásában a szerződéses partner adatkezelőként 
a megfelelő tájékoztatási kötelezettség és jogalap megléte 
mellett továbbíthatja az adatokat a KIFÜ felé. A KIFÜ ezen 
személyes adatokat a GDPR 6. cikk f) bekezdés szerinti jogos 
érdekének érvényesítése érdekében kezeli. Ezen személyes 
adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele. 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 honlapján 
elérhetővé tett adatkezelési tájékoztatóval, és az 
érdekmérlegelési teszt közzétételével, valamint a 
szerződéseiben is rendelkezik a szerződéses partner 
tájékoztatási kötelezettségéről.  
Fentiek alapján a KIFÜ tervezett adatkezelése álláspontom 
szerint jogszerű, megfelel az adatvédelmi követelményeknek.  

 


