ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Klebelsberg Központ

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:

Konzorciumi Megállapodás teljesítésével
összefüggésben a kapcsolattartók adatainak kezelése

1. AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT ELVÉGZÉSÉNEK OKA:
Az Adatkezelő, az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú, „Digitális oktatáshoz való
egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt
(a továbbiakban: Projekt) megvalósításában végzett tevékenységéhez kapcsolódóan
konzorciumi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretében a Megállapodás
kapcsolattartóinak a személyes adatai kezelését, valamint a konzorciumi partner részére
történő átadás érdekében a szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan a saját
foglalkoztatottjainak kapcsolattartási személyes adatai kezelését végzi.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a foglalkoztatottjai, illetve a konzorciumi partnere
képviselőinek a személyes adatait a jogos érdeke alapján kezeli, jelen érdekmérlegelési
tesztet a jogalap használatának indokoltsága érdekében folytatja le.
Az adatkezelés oka, szükségessége: Az Adatkezelő és konzorciumi partnere a Támogatási
kérelemben és a Megállapodásban foglalt közös tevékenységük ellátása érdekében a
közöttük fennálló Megállapodásban rögzített feladatok gyors és hatékony teljesítése
érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartók kijelölésének célja a
Megállapodásban foglalt feladatok teljesítésével összefüggő hatékony kommunikáció
elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja a konzorciumi partner kapcsolattartójának személyes adatai
tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az Adatkezelő jogos érdeke.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerinti egyéb jogalap nem alkalmazható:
•
•
•
•

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hiányzik az önkéntesség
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – a partner fél kapcsolattartója elősegíti, de nem
garantálja a szerződési kötelezettség teljesítését
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – a kapcsolattartó adatainak kezelése nem
befolyásolja a jogi kötelezettség teljesítését
GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont – nem létfontosságú érdekvédelem miatt
szükséges az adatkezelés
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•

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont – a szerződés teljesítése során a kijelölt
kapcsolattartó adata nem a közfeladat ellátása érdekében kezelt személyes adat, a
feladatot a felek közötti Megállapodás határozza meg

2. A KÖZPONT, MINT ADATKEZELŐ JOGOS ÉRDEKE:
Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy nála és a konzorciumi partnerénél legyen kijelölt személy,
akinek feladata a Megállapodás teljesítésének előre mozdítása, illetve a teljesítés során
felmerülő kérdések, problémák mielőbbi jelzése és megoldása, az információáramlás és a
szoros együttműködés biztosítása a másik szerződő fél kapcsolattartójával történő
együttműködés során.
Az Adatkezelő foglalkoztatottjai munkaköri feladataihoz – bizonyos munkakörök kivételével
– hozzátartozik a szakterületükhöz tartozó szerződés megkötésében és a későbbi, szerződő
felek közötti kapcsolattartásban történő közreműködés. Ehhez elengedhetetlen a
foglalkoztatott nevének, elérhetőségének rendelkezésre bocsátása az említett célból.
Az Adatkezelő a másik, szerződő fél kapcsolattartójának adatait kizárólag a jelen
érdekmérlegelési tesztben írtak szerinti célból kezeli.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MILYEN SZEMÉLYES ADATOK, MENNYI IDEIG TARTÓ
ADATKEZELÉSÉT IGÉNYLI A JOGOS ÉRDEK:
Az adatkezelés célja:
az Adatkezelő a szerződéskötési eljárás során a Megállapodásban megjelölt
kapcsolattartók, illetve a szerződés teljesítésében egyéb módon résztvevők vagy
közreműködők személyes adatait kezeli a szerződés előkészítése, megkötése és
teljesítése érdekében.
A kezelt személyes adatok köre:
Kapcsolattartók: neve, telefonszáma, e-mail címe
A kezelt személyes adatok forrása:
az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnere, Digitális Kormányzati
Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (konzorciumi tag)
A kezelt különleges adatok köre:
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nem történik.
Adatkezelés (tervezett) időtartama:
2021. november 10. – 2036. december 31.
Az adatok kezelésére az őrzési időre meghatározott határidő az irányadó azzal, hogy
amennyiben a kijelölt kapcsolattartó személyében, vagy adataiban változás következik be,
a konzorciumi tag haladéktalanul (legkésőbb öt munkanapon belül) jelezni köteles ezt az
Adatkezelő felé, aki a változásokat a szerződésen elvégzi, továbbá intézkedik a módosult
adatok törléséről. Az érintett élhet a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozás jogával is.
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a
alapján a támogatási igényekkel és a támogatásokkal kapcsolatos dokumentumok
megőrzési ideje 2036. december 31.

4. AZ ÉRINTETT ÉRDEKEI, ALAPJOGOK:
Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, továbbá
hogy az emberi méltóság sérthetetlen. A kapcsolattartó (a továbbiakban: érintett), mint
természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját adatainak sorsa felett ő
maga rendelkezik. Alapvető érdeke a Polgári Törvénykönyv, az Infotv., a GDPR, illetve a
Büntető Törvénykönyv személyes adatok védelméről szóló, illetve ezáltal a magánszférát
védelmező rendelkezéseinek érvényesülése.
Az érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke
fűződik ahhoz, hogy
−
−
−
−

információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
személyes adatainak mások általi kezeléséről rendelkezhessen,
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
az információs önrendelkezési jog érvényesülését elősegítő, továbbá a személyes
adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét elősegítő jogszabályok
rendelkezései érvényesüljenek.

Az Adatkezelő azzal, hogy a foglalkoztatottja kapcsolattartási adatait átadja (megküldi) a
konzorciumi tag részére, a jogait és szabadságait negatívan nem befolyásolja, az információ
átadással az érdekeit nem sérti. Kizárólag olyan adatok átadására kerül sor, melyek a
foglalkoztatott munkahelyi tevékenységével kapcsolatosak és a Megállapodásban foglalt
feladatok elvégzését, folyamatok elősegítését szolgálják.
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5. A KÖZPONT JOGOS ÉRDEKEINEK ÉS AZ ÉRINTETTEK ÉRDEKEINEK, ALAPJOGAINAK
SÚLYOZÁSA:
Az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az érintettek érdekei nem sérülnek a fentiek szerinti
adatkezeléssel, tekintettel a 6. pontban megjelölt biztosítékokra.
Az adatkezelés szükséges, mivel annak hiányában jelentősen megnehezülne a
Megállapodás teljesítése, az információk átadása, valamint az ügyintézés.

6. A BIZTOSÍTÉKOK, GARANCIÁK:
A GDPR számos garanciális elemet tartalmaz a személyes adatok kezelésének
jogszerűsége érdekében, melyeket az Adatkezelő az Adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatában foglaltak szerint tiszteletben tart.
Az Adatkezelő az alábbi alapelvekre tekintettel végzi a személyes adatok kezelését:
a) Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető.
b) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
c) Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
d) A kezelt adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából pontosnak, megfelelőnek és
relevánsak kell lenniük, és csak a szükséges adatokra kell korlátozódniuk.
e) A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.
Kizárólag olyan adatok átadására kerül sor, melyek a foglalkoztatott munkahelyi
tevékenységével kapcsolatosak.
Az Adatkezelő azzal, hogy a konzorciumi tag által a részére kapcsolattartás céljából átadott
személyes adatokat kezeli, az érintett jogait és szabadságait egyáltalán nem sérti, vagy
befolyásolja hátrányosan, mivel a konzorciumi tag kizárólag olyan személyes adatokat adott
át a részére, melyek átadására megfelelő jogalappal rendelkezik, és azt a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával teszi.
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Az Adatkezelő szem előtt tartja, hogy kizárólag a cél eléréséhez szükséges adatokat
kezelje, így figyelemmel van arra, hogy az adatkezelés az érintett emberi méltóságát ne
sértse, illetve az érintett magánéletét ne befolyásolja.
Annak érdekében, hogy a korlátozás arányban álljon az adatkezelő érdekeivel, az
Adatkezelő az alábbi biztosítékokat alkalmazza:
a) az Adatkezelő az iratkezelését zárt rendszerként alakította ki,
b) a megismerésre jogosultak köre meghatározott, munkaköri feladattal
összefüggésben került meghatározásra,
c) az érintettek informálása érdekében az Adatkezelő külön tájékoztatót készített,
d) az érintettek észrevételeiket közvetlenül is megtehetik az Adatkezelőnél,
e) Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok és a
mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata szerint jár el,
f) kizárólag hivatali e-mail címet és telefonszámot ad át a konzorciumi partnernek,
g) az Adatkezelő a szerződő fél kapcsolattartási adatai kezelésének megkezdésekor
tájékoztatja a GDPR 14. cikke szerint az érintetteket az adatkezelés jellemzőiről,
h) az érintett bármikor kérhet tájékoztatást, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ennek részletszabályait a tájékoztató tartalmazza.
GDPR-ban biztosított, adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
a) az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
hozzáférést kapjon. (hozzáférés joga, GDPR15. cikk),
b) az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
c) az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az adat kezelése már nem szükséges a cél elérése érdekében
(törléshez való jog GDPR 17. cikk),
d) az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
(adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
e) az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a GDPR rendelkezésen
alapuló profilalkotást is (GDPR 21. cikk).
Jogérvényesítés: Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Klebelsberg Központ, mint
Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi
követelményeket, abban az esetben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:
Megállapításra került, hogy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése az érintett
érdekeinek korlátozásával megfelelő biztosítékok bevezetése és betartása mellett arányban
áll, azaz megalapozottnak tekinthető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap
használata.
Mindezekre tekintettel az adatkezelés által az érintettekre megvalósuló korlátozás az
Adatkezelő fent kifejtett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében arányos és szükséges,
amelynek keretében – az alkalmazott garanciális intézkedések mellett – az Adatkezelő által
érvényesített jogos érdek megelőzi az érintettek személyhez fűződő jogaik védelmével
összefüggő érdekeit.
AZ ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGE: szükséges / nem szükséges
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK ARÁNYOSSÁGA: arányos / nem arányos
AZ ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAK SZERINT AZ
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZTBEN BEMUTATOTT ÉS MEGVIZSGÁLT MÓDON
végezhető / nem végezhető.
Adatvédelmi tisztviselő véleménye: -

Budapest, 2021. november 9.
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