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       9. sz. melléklet 

 

Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság  
érdekmérlegelési tesztje 

 
 a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek fennállásának megállapítása 

kapcsolattartás érdekében a természetes személy önkéntes megkeresése által megadott 
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I. Bevezetés  
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - 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 (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja, hogy minden olyan esetben, amikor az adatkezelés 
az adatkezelő jogos érdekén alapul úgy, még az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet kell végezni. 
Az érdekmérlegelési teszt célja annak megállapítása, hogy elsőbbséget élvez-e az adatkezelést végző vagy 
harmadik fél jogos érdeke az érintett olyan érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az érdekmérlegelési teszteket minden esetben átlátható módon kell 
elvégezni és a teszt lefolytatásáról, bárki számára hozzáférhető módon dokumentációt kell készíteni. 
A Rendelet 14. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján a jogos érdekről és érvényesítésének körülményeiről 
tájékoztatni kell az érintettet is. Az érintettnek jogában áll tiltakozni a jogos érdeken alapuló adatkezelések ellen. 
Adatkezelő a jelen érdekmérlegelési tesztet a 29-es cikk szerinti Munkacsoport 6/2014-es véleménye alapján 
készítette el. 

 
II. Érdekmérlegelési tesztet végző adatkezelő megnevezése 

 
Cégneve: Schnaider Polymetall Korlátolt Felelősségű Társaság 
Főtevékenysége: 4673 ’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
Székhelye: 2081 Piliscsaba, Fő út 104. 
Fióktelepe: HU-2120 Dunakeszi, 7990. hrsz. 
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-089247 
Adószám: 12726907-2-13 
Képviselő: Sivák Katalin ügyvezető, Schnaider Péter ügyvezető 
Telefonszám: 06-27540-190 
E-mail cím: schnaider@polikarbonat.hu 
Társaság online elérhetősége:  https://www.polymetall.hu 
Társaság webáruházának 
elérhetősége: 

 
https://www.polymetall.hu 

 

III. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezelt adatok  

Az Adatkezelő az üzletszerű, gazdasági tevékenységének az elősegítése, illetve leendő potenciális szerződő 
partner, vevő természetes személy tájékoztatása érdekében kezeli a természetes személy által kapcsolatfelvételi 
célból, az érdeklődő által önként megadott elérhetőségi adatokat, azaz a természetes személy email címét, 
természetes személy nevét, telefonszámát (a továbbiakban: Elérhetőségi adatok) 

A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő ügyvezetője, Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat 
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatója. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő jogos érdekének a fennállásáig. 

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

 

IV. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke 

IV.1. Adatkezelő érdeke: Adatkezelő jogos érdeke a saját gazdasági tevékenységének végzése - TEÁOR 5210 '08 
Raktározás, tárolás - ennek keretében pedig annak az alapvető üzleti célnak a megvalósítása, hogy  gazdasági 
tevékenységével összefüggésben az Adatkezelőt megkereső természetes személy és az Adatkezelő között 
szerződés kerüljön megkötésre. 

IV.2. Az érdek jogszerűségének igazolása: az Elérhetőségi adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy a természetes személy által önkéntes elhatározáson alapuló – az Adatkezelő által végzett gazdasági 
tevékenységet érintő – kérdések, az Adatkezelő üzleti érdekeinek megvalósítása céljából megválaszolásra 
kerüljenek. Adatkezelés hiányában az Adatkezelő Alaptörvény szerinti tisztességes gazdasági versenyhez való 
joga sérülne, tehát az Adatkezelő érdeke kétséget kizáróan jogos és méltányolható. 
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IV.3. A jogos érdek megfelelően konkrét: a jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen pontosan meghatározott, 
hogy az Adatkezelő az Érintett által feltett kérdés(ek) megválaszolása céljából kívánja felhasználni az 
Elérhetőségi adatokat.  

IV.4. A jogos érdek valódi és aktuális: Adatkezelő bejegyzett gazdasági társaságként üzletszerű gazdasági 
tevékenységet végez, így teljes mértékben reális, hogy részére valamely fogyasztótól a tevékenységi körét érintő 
kérdés, illetve megkeresés érkezik. 

V. Az adatkezelés szükségessége 

V.1. Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül szükséges és 
alkalmas: a III. pont szerinti személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges hiszen hiányukban a kapcsolat 
az Érintettel nem vehető fel, a feltett kérdés(ek) nem válaszolhatóak meg, így az adatkezelés a cél eléréséhez 
alkalmas és azzal maradéktalanul arányos. 

V.2. Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé korlátozó 
megoldások, mellyel az érdek elérhető: Elérhetőségi adatok anonimizálása vagy Elérhetőségi adatok kezelésének 
mellőzése lehetetlenné tenné az Érintettel történő kapcsolattartást, és az Érintett ezzel kapcsolatos 
igényének kielégítését. 

Az IV. és V. pontokban foglaltak alapján az adatkezelés jogos érdekének szükségessége fennáll, ezzel a 
továbbiakban vizsgálható az arányosság szempontrendszere, azaz az Adatkezelő és az érintett érdekeinek 
mérlegelése. 

VI. Az Adatkezelő és az érintett érdekeinek mérlegelése 

 

VI.1.  Érdekek természetének vizsgálata 

VI.1.1. Adatkezelő jogos érdekének természete és jellege: az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott 
termékek értékesítésének érdekében történő kapcsolatfelvétel az Érintettel. Az adatkezeléssel lehetővé válik az 
Érintett, mint potenciális jövőbeni fogyasztó, fogyasztói igényének a kielégítése, amely vonatkozásában 
elengedhetetlen a III. pont szerinti személyes adatok a kezelése. Tekintve, hogy az Érintett önkéntes 
elhatározáson alapuló kifejezett és határozott szándéka alapján kerül sor a kapcsolatfelvételre, így azt az 
Érintett kéretlen megkeresésként, avagy közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenetként nem értékelheti. 

VI.1.2 Az adatok jellege: a kezelt adat nem tartalmaz se faji, etnikai származásra, se politikai véleményre, se 
vallási, világnézeti meggyőződésre, se szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, se genetikai, biometrikus, 
se egészségügyi adatokat, se szexuális életre, szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat, tehát a 
Rendelet 9. cikkében meghatározott személyes adatok különleges kategóriának egyikét sem tartalmazza.  

 

VI.2.   Adatkezelés hatásainak vizsgálata 

VI.2.1. Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások: az érintett számára az 
adatkezelés előnnyel jár hiszen a személyes adatok kezelése nem kizárólag az Adatkezelő jogszerű üzleti érdekeit 
szolgálja, hanem az Érintett érdekeit is, mivel az Érintett kellő időben megfelelő információkat szerezhet az 
Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, ami számára adott esetben – kedvezőbb árú termékek esetén - 
költségmegtakarítást jelenthet. 
Adatkezelés nem érinti negatívan az Érintettet tekintettel arra, hogy az Adatkezelő részéről történő 
kapcsolatfelvételre – ezáltal a személyes adat kezelésére - ésszerűen számíthat.  
Érintett a III. pont szerinti személyes adatai kezelése ellen az Adatkezelő Általános Adatvédelmi Szabályzata 
szerint tiltakozhat, valamint a Szabályzatban meghatározott jogait gyakorolhatja.  
 
VI.2.2. Adatkezelés módja: az adatkezelésre az Érintett által önként megadott adatok alapján kerül sor. A 
személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvételen kívül más adatkezelésre nem terjed ki, így az Adatkezelő az 
érintett személyes adatait nem veti össze más adatokkal. Továbbá azokat az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, 
megismerhetőségüket szigorúan azon munkavállalók számára teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a 
személyes adatkora van szükségük. Ezzel az adatkezelés hatásai teljes mértékben előreláthatóak és kiszámíthatóak.  
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VI.3. Egyéb biztonsági intézkedések   

VI.3.1. Adatok korlátozott ideig történő megtartása: Adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán 
addig kezeli az érintett személyes adatait, amíg a kapcsolatfelvétel és az Érintett tájékoztatása érdekében 
szükséges.  

VI.3.2. Adatokhoz való hozzáférés korlátozása: az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon 
munkavállalók számára lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra van szükségük.  

VII. Az érdekmérlegelés eredménye  

VII.1. A jogos érdek fennáll, mivel az Adatkezelő valódi és aktuális érdeke, hogy a saját gazdasági 
tevékenységének végzése során a keletkezett fogyasztói igényeket kielégítse, amelyre – adott esetben - az Érintett, 
mint fogyasztó részéről történő előzetes érdeklődés alapján kerül sor. Ugyanakkor az adatkezelés az Érintettre 
nézve is kedvező, hiszen a tájékoztatásra - valamely fogyasztói igényének a kielégítése érdekében - az általa 
kezdeményezett kapcsolatfelvétel alapján kerül sor olyan adatok felhasználásával, amelyeket, kapcsolatfelvétel 
céljából az Érintett maga bocsát az Adatkezelő rendelkezésére és amelyek nélkül a kapcsolatfelvételre nem 
kerülhet sor.  A fentiek alapján az adatkezelés szükséges és arányos.  

VII.2. Az adatkezelés az adatok különleges kategóriáját nem érinti. Az adatkezelés nem eredményez az érintett 
jogaiba történő közvetlen beavatkozást. Az érintett nem tartozik sérülékeny, érzékeny csoporthoz, és 
semmilyen formában nincs kiszolgáltatva az Adatkezelőnek. Tekintettel arra, hogy az érintett már az 
adatgyűjtéskor számíthat az adatkezelésre, így az adatkezelés hatásai teljes mértékben kiszámíthatóak.  

Összegzés: a fentiek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett 
joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos 
korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában. 

VIII. Záró rendelkezések 

A jelen dokumentumban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint az Adatkezelő 
mindenkor hatályos, Általános Adatvédelmi Szabályzata az irányadó, amelynek alapelveit és rendelkezéseit – 
különösen „az érintettet megillető jogosultságok” cím alatt szabályozott rendelkezéseket - a jelen dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően is alkalmazni kell.  

A jelen dokumentáció megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetése jogosult.  

Kelt: Budapest, 2020. év május 25.  

 

Schnaider Polymetall Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
képv.: Sivák Katalin  

ügyvezető 
  

 


