
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Dátum: 2019. május 10.

Előzmények

RG Stúdió Kft, (cégjegyzékszám: 02 09 067101, székhely: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.)
mint jogelőd adatkezelő (a továbbiakban a „Jogelőd”) a fenntartásában lévő
kozossegikalandozasok.hu domain alatt lévő, Közösségi Kalandozások blog és
kapcsolódó közösségi felületek (a továbbiakban „Blog”), az ahhoz kapcsolódó személyes
adatokat tartalmazó adatbázisok és hírlevéllista (a továbbiakban „Hírlevéllista”)
értékesítéséről tervezetten 2019. május 27-én Blog átruházására vonatkozó szerződést
kötnek (a továbbiakban „Szerződés”) a Liftup Kft (cégjegyzékszám: 01 09 329069.,
székhely: 1113 Budapest, Ulászló utca 62. 3. emelet 10.), mint jogutóddal (a továbbiakban
a „Jogutód”), aki ezen polgári jogi szerződéssel a Jogelőd adatkezelő jogutódjává válik. 

Az RG Stúdió Kft-ben 50%-os tulajdonnal rendelkező Lévai Richárd, aki a Blogot és a
kapcsolódó Hírleveleket ténylegesen tartalommal ellátja, eladja azonos dátummal az RG
Stúdióban fennálló tulajdonjogát. Korábban, 2018. augusztusában új céget alapított Liftup
Kft néven, vagyis megalapította Jogutód céget. A Szerződés aláírására azért is kerül sor,
mert a Jogelőd a Blogot nem kívánja a továbbiakban üzemeltetni, a Blogot követő táborral
nem kíván kapcsolatot tartani.

A Szerződés aláírását követően - az adatátadáshoz adott - külön hozzájárulás nélküli
adatkezelés (adatátadás) feltétele, hogy a Jogelőd és Jogutód jogos érdeke a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon és ezt az érintettek felé
igazolja.

Tekintettel arra, hogy a Blog átruházásával kapcsolatos Hírlevéllista átruházásához az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet”) értelmében a jogalap ( 6. cikk   (1)
bekezdés f) pontja alapján) a jogos érdek, a megállapodás aláírását megelőzően a
Jogelőd érdekmérlegelési tesztet készít a Jogutód bevonásával. A Jogelőd és a Jogutód
megállapodott, hogy közös értesítést küld ki az összes hírlevél listán szereplő érintettnek
a Szerződésben foglalt ügyletről, felhívva a hírlevél listán lévők figyelmét a tiltakozáshoz
való jogra. Amennyiben bármelyik érintett tiltakozik az adatainak további kezelése ellen,
abban az esetben az illető adatai feltétel nélkül törlésre kerülnek a Hírlevéllistáról.

A Hírlevéllista a Blog Szerződés szerves részeként, annak részelemeként kerül átadásra.
A Hírlevéllista, azaz az adatok átadására jogos érdek alapon kerül sor, amelyhez
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kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az adatkezelő Jogelőd a Jogutód adatkezelő
bevonásával az alábbiak szerint végezte el.

1.  Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. A Hírlevéllistában kezelt adatok

A Hírlevéllistában szereplő, a Jogelőd által kezelt adatok:

- teljes név, e-mail cím, IP cím, feliratkozás körülménye

- személyes üzenetváltásból származó adatok, egyéb aktivitásból származó adatok.

1.2. Adatkezelés célja

A Hírlevéllista adatait a Jogelőd az érintettek hozzájárulása alapján alábbi célokból kezeli:
hírek és direkt marketing üzenetek küldése.

Az adatkezelő jogelőd a Bloghoz kapcsolódóan át kívánja ruházni Közösségi
kalandozások blog kapcsán érdeklődésüket kifejező hírlevél-feliratkozók adatbázisát is.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés eredeti céljai között nem szerepel az üzletágátadás
keretében történő adattovábbítás ezért a Jogelőd jogos érdekéből egyszeri eseti
adatátadással ki kívánja egészíteni az eredeti célok körét.

1.3. A jogos érdek bemutatása

A Jogelőd és a Jogutód közös célja, hogy a Blog átruházást követően a Jogutód az
átadásra kerülő Blogot tovább működtesse, az érdeklődők részére a hírleveleket
eljuttassa, melyhez elengedhetetlenül szükséges a Bloghoz kapcsolódó Hírlevéllista
átadása. Jogutód célja, hogy az érintettek jogérvényesítési lehetőségének biztosítása
mellett, amennyiben a hozzájárulás visszavonására az Érintett részéről nem kerül sor, a
korábban a Jogelőd részére megadott személyes adatok kezelését folytassa a célból,
hogy a blogot továbbra is üzemeltesse, valamint a hírlevél-szolgáltatást a továbbiakban is
nyújtsa. A blog és a hírlevelezés folytatólagos üzemeltetéséhez szükséges, egyben a
Jogelőd és a Jogutód közös jogos érdeke, hogy a Hírlevéllista átadásra kerüljön, ugyanis
ellenkező esetben a Blog és a Hírlevéllista tekintetében a polgári jogi jogutódlás nem
történhetne meg.

Megállapítás:

A fentiek alapján a Jogelőd és Jogutód részéről az adattovábbításhoz fűződő érdek
törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?

A jogutódlás és adattovábbítást követően a Blog üzemeltetése során az érintettek
korábban adott hozzájárulása által meghatározott körben és célra történik a Jogutód
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adatkezelése. A blogot kezelő és a hírlevelet kiküldő személye sem változik, az továbbra is
Lévai Richárd marad.

2.2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?

A Jogelődnek nem áll rendelkezésére olyan alternatív megoldás, amely segítségével a
fenti célt adatkezelés nélkül tudná elérni.

2.3. Milyen hátrányok érik a Jogelődöt és a Jogutódot, ha az adattovábbítás/adatkezelés
nem történik meg?

A Jogelőd nem tudja a Blogot  értékesíteni, az az évek során a téma iránt érdeklődést
mutató feliratkozókkal a teljes, a polgári jogi jogutódlás nem történik meg, a Jogutód nem
tudja folytatni a blog írását és a levelek kiküldését.

Megállapítás:

A fentiek alapján megállapítható, hogy a meghatározott cél eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés.

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1. Az érintettek ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai

Az érintettek ésszerű elvárása, hogy az adataik kezelésére a megadott hozzájárulásnak
megfelelően az adatkezelő Jogelőd által, az eredeti céloknak megfelelő körben kerüljön
sor. Az érintett további jogos elvárása, hogy a Jogelőd tudomására jutott elérhetőségi
adatokat (az érintett külön hozzájárulása nélkül) ne használja fel az eredeti célokhoz nem
kapcsolódó más célokra, azokat másnak ne továbbítsa. Az érintettek jogos elvárása
továbbá, hogy az adatkezeléssel érintett szolgáltatást a továbbiakban is változatlanul
megkapják, vagyis a Blogot elérjék és a Hírlevelek eljussanak hozzájuk.

3.2. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:

Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, tekintettel
arra, hogy az adattovábbítást követően a Jogutód adatkezelő az eredeti hozzájárulásnak
megfelelő célból kezeli az adatokat, és biztosítja az érintetteket megillető jogok
gyakorlásának lehetőségét, a korábbi gyakorlattal teljesen azonosan. A Jogelőd a hírlevél-
listát átadja, nála semmilyen adat nem marad, így nem kerül és nem kerülhet sor kettős
adatkezelésre. Az adatkezelés/adattovábbítás elmaradása esetén az érintettek az általuk
igényelt szolgáltatást már nem kapnák meg, azaz az adatkezelés/adattovábbítás
elmaradása az érintettekre hátrányos lenne. 

Megállapítás:

A fentiek alapján a Jogelőd és a Jogutód felmérte és figyelembe vette az érintettek
részéről fennálló érdekeket és jogokat.
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4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok

4.1. Adatkezelés módja, adatokhoz való hozzáférhetőség

Az adatokat az eredeti hozzájárulásnak megfelelő célokból a hozzájárulásnak megfelelő
tartalommal kezeli a Jogutód. Figyelembe kell venni, hogy a Jogelőd tulajdonosi körének
változása okán a konkrét személy, aki az adatokhoz hozzáfér és a Blogot tartalommal látja
el és így a releváns hírleveleket is szerkeszti, kiküldi, felügyeli, nem változik, az továbbra
is Lévai Richárd marad.

Az adatokhoz a Jogutód szervezetén belül kizárólag azon személyek férhetnek hozzá,
azokon műveleteket csak azok végezhetnek el, akik számára munkakörükből kifolyólag ez
szükséges, azaz a Jogutód vezető tisztségviselője, illetve a Jogutód részére
adatfeldolgozást végző társaságok munkavállalói.

Az adatátadásról Jogelőd központi weboldalán tájékoztatót ad ki, a Jogutód pedig
tájékoztatót ad ki a Blogon keresztül, valamint értesíti a Hírlevéllista érintettjeit az első
kiküldött levelében, de legkésőbb a Szerződés aláírását követő 30 napon belül. 

4.2. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések

Az adatokat a Jogutód zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és
dolgozza fel. Az adatok átadását követően Jogelőd haladéktalanul törli azokat a saját
eszközeiről.

4.3. Automatikus döntéshozatal

Nem történik kizárólag az adatok automatikus elemzésén és értékelésén alapuló
döntéshozatal.

4.4. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintettek az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhatnak. A tiltakozás a
Hírlevéllista kapcsán a hozzájárulás visszavonásával egyenértékű, vagyis az érintettek
adatai mérlegelés nélkül, azonnal törlésre kerülnek.

4.5.Tájékoztatás

A Jogelőd az érdekmérlegelési teszt  honlapján történő közzétételével tájékoztatja az
érintetteket az adattovábbításról/adatkezelésről. Az adattovábbítást követően a Jogutód az
adattovábbítás megtörténtéről a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóján keresztül
tájékoztatja az érintetteket, amelyet a Blogon elérthetővé tesz. 

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

5.1. Jogos érdek fennállása

A Jogelőd és a Jogutód közös érdeke, hogy a blog folyamatos üzemeltetése érdekében a
blog, ezen belül a kapcsolódó Hírlevéllista átadásra kerüljön.

5.2. Adatkezelés szükségessége
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A cél elérése érdekében az adattovábbítás elkerülhetetlen.

5.3. Arányosság

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos
módon korlátozható. A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés
nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira,
illetve szabadságaira nézve. Az érintett a személyes adatok továbbítása során megismeri
az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen
tiltakozhat. Tiltakozás vagy törlési kérelem esetén az érintett a listákról azonnal törlésre
kerül.

Tekintve, hogy az adatkezelési cél ugyanaz marad Jogutód esetében is mint Jogelőd
esetében volt, az érintett bármikor kezdeményezheti hozzájárulása visszavonását, az
adatai törlését, az érintetti jogok nem kerülnek olyan mértékben korlátozásra, amely
megakadályozná a jogos érdeken alapuló további adatkezelést.

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adattovábbítás szükséges és
arányos. Nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintettek magánszférájába, a
Jogelőd és a Jogutód jogos érdeke az adattovábbítás jogalapjául szolgálhat. 
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