Érdekmérlegelési teszt

a tajepiteszek.hu weboldal cookie adatkezelés vonatkozásában
1. Érdekmérlegelési teszt tárgya és körülményei
Magyar Tájépítészek Szövetsége Közhasznú Egyesületnek (MTSZ) (Adatkezelő) a weboldalát internet
böngészőjében megjelenítő Felhasználó vonatkozásában „PHPSESSID” és „language”” elnevezésű cookie (a
továbbiakban: „süti”) használatából eredő adatkezelést folytat.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A § (3) bekezdése alapján a
szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és
az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben
is csak a szükséges mértékben és ideig.
Az adatvédelmi munkacsoport (WP29) 4/2012. számú ajánlása szerint, továbbá a NAIH webáruházakra
vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatója alapján a felhasználó által rögzített adatokat
tároló sütik vonatkozásában ezen adatok kezeléséhez az Érintett hozzájárulása nem szükséges.
A NAIH/2018/3567/2/V számú állásfoglalása szerint, amennyiben a személyes adatok kezelése (például
sütik elhelyezése, esetleges szerver oldali IP cím naplózás) kizárólag a honlap üzemeltetése céljából, a
honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága
érdekében történik, akkor az ilyen sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos
érdek lehet, de nem kizárt a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulásos jogalap sem, feltéve, hogy a
süti használata nélkül is használható a honlap.
2. Adatkezelés szükségességének vizsgálata
Az adatkezelő fenti, jogszabályokban és hatósági állásfoglalásokban részletezett kötelezettségeinek történő
megfelelés érdekében kerülhet sor a tajepiteszek.hu oldalon történő, a felhasználó által rögzített adatokat
tároló süti („PHPSESSID”, „language”) kezelésére, melynek célja, hogy megőrizze a munkamenet állapotát az
oldalak közötti navigáció során, illetve biztosítja a felhasználó által preferált nyelv kiválasztását és az oldal
adott nyelven történő megjelenítését. A honlap működéséhez feltétlenül szükséges az alkalmazása, nélküle
nem működik az oldal. Segítségével biztosítható az oldalak közötti navigáció (PHPSESSID), illetve
segítségével biztosítható az oldal felhasználó által történő megértése (language). A sütiket az érintett képes
törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
3. Az adatkezelő jogos érdekének meghatározása
Az adatkezelő jogos érdeke az Ektv. 13/A § (3) bekezdésében jogszabályi felhatalmazással elrendelt a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok kezelése a weboldalon történő
részben kötelező, részben önkéntes tájékoztatások, információk nyújtása érdekében.
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4. Az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak és az adatkezelés időtartamának
meghatározása
Az adatkezelés célja, hogy biztosított legyen az Adatkezelő alaptevékenységének folyamatos és biztonságos
ellátása, jogszabályból eredő tájékoztatási kötelezettségének ellátása és közzététele, az adatkezelő
weboldalának működtetése. Az adatkezelés a munkamenet befejezéséig (böngészési munkafolyamat végéig)
tart.
5. Az érintett jogos érdekének meghatározása
Az érintett érdeke az adatkezeléssel szemben egyrészt az esetlegesen szükségtelen adatkezelések
elkerülése, továbbá információs önrendelkezési jogának gyakorlása.
6. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az érintetti
jogokat, várakozásokat.
Az Adatkezelőnek a fent kifejtettek és azok összevetése alapján lényeges és jogos érdeke fűződik az 1.
pontban körülírt adatok kezeléséhez és az érintett jogai arányosan kerülnek korlátozásra az alábbiak
szerint:
a) Az Adatkezelő fent körülírt jogszabályi felhatalmazásból eredő adatkezelése, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek;
b) Az Adatkezelő a weboldalán tájékoztatja az érintettet az adatkezelés tényéről, egyidejűleg a sütiket
az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa;
7. Az érdekmérlegelési teszt eredményének megállapítása
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítható, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott jogalap az 1. pontban körülírt adatok vonatkozásában fennáll.
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