19. sz. melléklet
Érdekmérlegelési teszt az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt „honlap használat és cookie
kezelés” megnevezésű adatkezeléshez.
Az Adatkezelő a fentebb megnevezett adatkezelést jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez
kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végezte el:
1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása
1/1. Adatkezelés célja

A

(http://www.sostozoo.hu,

http://www.hoteldzsungel.hu,

https://www.pangeahotel.hu/) weboldalak

biztonságos

üzemeltetése,

http://www.ozoonhotel.hu,
valamint

a

honlapok

szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.
1/2. Jogos érdek bemutatása
Az Adatkezelőnek kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a honlapra látogató felhasználók személyes
adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező
egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz
operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer típusa és beállított nyelv) rögzítse,
és így a honlapra és nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel
megelőzze.
Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez 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 fentebb megnevezett célt az Adatkezelő kizárólag a honlapra látogató felhasználók bizonyos
adatainak rögzítésével és automatizált elemzésével képes elérni.
2/2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?
Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek
segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
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2/3. Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?
Amennyiben a fenti adatkezelést az Adatkezelő nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a
honlap, illetve a honlapról elérhető egyéb szolgáltatások elérhetetlenné válnak, továbbá nem tud
azoknak a közzétételi és tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tenni, amelyeket honlapon történő
közzététellel teljesít.
Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez
szükséges az adatkezelés.
3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása
3/1. Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel
Az érintettek a weboldalakat látogató személyek
3/2. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai:
Az érintett ésszerű elvárása, hogy az Adatkezelő ne tegyen olyan lépéseket, melyek lehetővé teszik az
online azonosítók (IP cím) közvetlen összekapcsolását az érintettek nevével vagy lakcímével, és, hogy
az online azonosítók automatikus rögzítése és elemzése kizárólag a honlap biztonságos működését
szolgálja.
3/3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:
Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, az adatkezelést az érintett
nem érzékeli, valamint nincs ránézve joghatással. Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő
felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.
4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:
4/1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség
Az adatokat az Adatkezelő saját zárt informatikai rendszerében tárolja, azokhoz kizárólag az
Adatkezelő saját, munkakör alapján indokolt (informatikus és informatikai biztonsági) munkatársai
férnek hozzá. A rögzített adatok (felhasználás hiányában) 30 nap elteltével automatikusan törlésre
kerülnek.
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4/2. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések
Az adatokat az Adatkezelő zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és
dolgozza fel.
4/3. Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén Az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és
meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt
követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az
adatkezelést (a honlap látogatóinak bizonyos adatainak automatikus rögzítését). A tiltakozás elbírálása
során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható
indokot sorakoztatott fel, (melyeket Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során
esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az
adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett
viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket
tájékoztatja.
4/4. Tájékoztatás megvalósulása
Az Adatkezelő az adatkezelés körülményeiről az „adatkezelési tájékoztató” c. dokumentumon
keresztül tájékoztatja az érintetteket, amely az Adatkezelő honlapján található meg. Az adatkezelő
jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő honlapján közzéteszi.
5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:
5/1. Jogos érdek fennállása
Az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy online szolgáltatásainak folytonosságát biztosítsa, a külső
támadásokat időben észlelje, és azokra megfelelő műszaki intézkedésekkel reagáljon.
5/2. Adatkezelés szükségessége
A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.
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5/3. Arányosság
Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon
korlátozható. Az Adatkezelő érdeke az érintett személyes adatainak a kezelése a Honlap biztonságos
üzemeltetése, mint cél érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a
cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a
feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok
biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait,
így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása.
A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és
aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már
a személyes adatok kezelésének kezdetekor megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető
jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat. A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy
az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába,
az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

