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2. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT INDOKOLTSÁGA 

Az ISACA Magyarországi Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0004339, székhely: 2040 
Budaörs, Ébner György köz 4. (Atlasz Office), adószám: 18068674-1-41, a továbbiakban: 
Adatkezelő), mint az 

ISACA Budapest Chapter Konferencia 2022. támogatói (továbbiakban: Partnerek) felé 
történő adattovábbítással megvalósított adatkezelés során a személyes adatok kezelője 

az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a 
továbbiakban: GDPR) alapján végzi el az adattovábbítással megvalósított adatkezeléshez 
szükséges érdekmérlegelési tesztet. 

Az ISACA Budapest Chapter Konferencia támogató Partnerei: 

- 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 
- Clico Hungary Kft. (1134, Budapest, Dévai utca 26-28.) 
- EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 
- Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.) 
- BlueVoyant Magyarország Kft. (1053 Budapest, Károlyi utca 12. 3. emelet) 
- biztributor Kft. (1112 Budapest, Kőoltár u. 4/A III/19.) 
- EMIB Tanácsadó Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u. 4.) 
- Microsec zrt. (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.) 
- Silent Signal Kft. (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) 
- FORTIX Consulting Kft.  (1114 Budapest, Magyari István utca 2.) 
- Tigra Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 

A Partnerek felé történő adattovábbítással megvalósított adatkezelés célja az ISACA 
Magyarországi Egyesület Partnereinek közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléséhez a GDPR 
Preambulum (47) bekezdésében foglalt jogos érdekének érvényesülése, mely jogos érdeknek 
az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának korlátozásával arányban kell állnia. 

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének indoka, hogy a GDPR 4. cikkének 1. pontja alapján 
az ISACA Magyarországi Egyesület Partnerei felé történő adattovábbítással megvalósított 
adatkezelés során kezelt személyes adatok Adatkezelő által jogszerűen kezelhetők-e. 

 

3.  AZ ADATKEZELŐ VAGY HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL 

FENNÁLLÓ JOGOS ÉRDEK AZONOSÍTÁSA 

3.1 A jogos érdek(ek) megnevezése 

Az ISACA Magyarországi Egyesület konferenciáját támogató Partnerek jogos érdeke, hogy 
Adatkezelő a konferencia résztvevőinek nevét és e-mail címét továbbítsa feléjük marketing 
üzenet küldése céljából a résztvevők ingyenes belépője ellenében. 
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3.2 Az érdekek jogszerűségének igazolása 

A Partnerek felé történő adattovábbítással megvalósított adatkezelés a Partnerek GDPR 
Preambulum (47) bekezdésében foglalt jogos érdekének érvényesítése céljából történik a 
GDPR 6. cikk f) pontja alapján. 

Az Adatkezelő által megfogalmazott jogi igények egyértelműek, pontosan meghatározottak, 
és jogszerűek. Az Adatkezelő kerüli a túl általános megfogalmazást, további fogalmi szűkítés 
nem lehetséges, így az ISACA Magyarországi Egyesület konferenciáját támogató Partnerek 
konkrétan meghatározott, valós, fennálló érdekeiről van szó, melyhez üzleti és gazdasági 
érdeke fűződik. 

 

4. AZ ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

Az adatkezelés nem törvényi kötelezettségen alapul. 

Az adattovábbítással megvalósított adatkezelés az ISACA Magyarországi Egyesület 
konferenciáját támogató Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, melyre a 
jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja teremti meg, figyelembe véve az érintettek 
Adatkezelővel való kapcsolata alapján fennálló észszerű elvárásait is. 

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálat 
tárgyát képezi a szükségesség és arányosság kérdése, valamint a jogalap igazolása érdekében 
a Partnerek felé történő adattovábbítással megvalósított adatkezelésre vonatkozóan 
elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. 

4.1 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az ISACA Magyarországi Egyesület konferenciáját támogató Partnerek 
felé történő adattovábbítás teljesítése a Partnerek GDPR Preambulum (47) bekezdésében 
foglalt jogos érdekének érvényesítése céljából. 

4.2 Szükségesség 

Az adattovábbítással megvalósított adatkezelés, az elérendő célra figyelemmel a 
legszükségesebb adatokat tartalmazza. Megállapítható, hogy az Adatkezelő által elérendő cél, 
a Partnerek felé történő adattovábbítás, nem alakítható ki más, személyes adat kezelését nem 
igénylő eljárással. 

A Partnerek felé történő adattovábbítással megvalósított adatkezelés során kezelt adatok az 
Adatkezelő meghatározott jogos érdekei eléréséhez feltétlenül szükséges. 

Tekintettel az adatkezelés jellegére, a kezelt adatok nélkül az adatkezelői jogos érdek nem 
érvényesíthető, az adatkezelés célja nem elérhető, ezért egyértelmű, hogy az adat-kezelés az 
érdek eléréséhez feltétlenül szükséges és alkalmas, ezáltal minden egyes kezelt adat 
vonatkozásában megállapítható a szükségesség és alkalmasság. 
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4.3 Létezik a cél elérésének alternatív, az érintett jogai 
szempontjából kevésbé korlátozó megoldása? 

Az Adatkezelő által elérendő jogszerű cél, érdekében nem alakítható ki a Partnerek felé történő 
adattovábbítással megvalósított adatkezelés helyett más, személyes adat kezelését nem 
igénylő megoldás. Tekintettel arra, hogy az adattovábbítás csupán azon adatok körére 
korlátozódik, amelyek feltétlenül szükségesek a marketing célú megkereséshez (név, e-mail 
cím), az adatkezelő számára nincs más alternatív, kevésbé korlátozó eszköz az adatkezelés 
céljának elérése érdekében. A személyes adatok körének csökkentése, éppen az adattovábbítás 
célját, a marketing tartalmú megkeresését üresítené ki. 

 

5. ARÁNYOSSÁG 

5.1 Az érintettek köre 

Az adatkezelő ISACA Budapest Chapter Konferencia 2022 konferenciáján résztvevők. 

5.2 A kezelt adatok jellege, forrása 

Az adatkezelő ISACA Magyarországi Egyesület konferenciáján résztvevők neve, e-mail címe. 

Nem terjed ki az adatkezelés a GDPR 9. cikkében meghatározott személyes adatok különleges 
kategóriájának egyikére sem, így különösen nem tartalmaz faji, etnikai származásra, politikai 
véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatokat, genetikai, biometrikus, egészségügyi adatokat, szexuális életre, szexuális 
irányultságára vonatkozó személyes adatokat. 

Az adatok forrása az ISACA Budapest Chapter Konferencia 2022. online regisztrációs lapján 
az érintett adatközlése. 

5.3 Az adatkezelés módja, körülményei 

Az adatok kezelésének részletszabályait a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve, a 
hatályos adatvédelmi követelmények szerint alakította ki az Adatkezelő, és azokat az 
adatkezelési tájékoztatójában rögzítette. 

Az Adatkezelő céltól eltérő felhasználás megelőzése érdekében belső kontrollokat alkalmaz. 
Az adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók férhetnek hozzá. 
Az adatokhoz való hozzáférés joga az Adatkezelő szabályzatában van rögzítve. 

Adatkezelő elektronikus úton továbbítja a személyes adatokat a Partnerek felé. 

Az adatkezelésben részt vevő 
adatfeldolgozó: 

Eventbrite, Inc.: 155 5th Street, Floor 7, San 
Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147, 
Egyesült Államok 
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Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége: 

Eventbrite, Inc.: regisztrációs adatok 
rögzítése és tárolása 

5.4 Az érintett ésszerű elvárásai az adatkezeléssel 
kapcsolatban 

Az érintetteknek szintén érdeke fűződik az ISACA Magyarországi Egyesület konferenciáját 
támogató Partnerek felé történő adattovábbítással megvalósított adatkezeléshez üzleti, 
partneri kapcsolatuk építése érdekében. Az érintettek ésszerű elvárása továbbá, hogy csak az 
üzleti célú megkereséshez szükséges adataik kerüljenek továbbításra a megfelelő 
adatbiztonsági intézkedések megtétele mellett. 

5.5 Adatkezelő és az érintett viszonya 

Az érintettek és az Adatkezelő között tényleges kapcsolat áll fenn, mivel az érintettek az 
Adatkezelő által szervezett ingyenes konferencia részt vevői, mely adatkezelés jogalapja a 
GDPR 6. cikk b) pontja. 

5.6 Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintettek 
vonatkozásában 

Az érintettek érdeke, hogy a magánszféráját és emberi méltóságát tiszteletben tartsák. 

Bár az adatkezelés korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való 
jogát, ez mégsem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, ezért az adatkezelés 
szükségessége és arányossága tekintetében az megengedhető. Adatkezelő a Partnerek felé 
történő adattovábbítás során csak olyan adatokat kezel, amelyek nem jelentik az emberi 
méltóság megsértését. Az adatkezelés mellett szól az is, hogy az adatok különleges 
kategóriáját nem érinti. 

Adatbiztonsági intézkedések alkalmazásának köszönhetően az adatok védve vannak az 
esetleges sérülésétől, valamint biztosított a személyes adatok bizalmasságának sértetlensége.  
Az Adatkezelő biztosítja továbbá az érintetti jogok érvényesülését, és az adatkezelés 
folyamatának átlátható kialakítását. 

Az adatok kezelése, az ISACA Magyarországi Egyesület konferenciáját támogató Partnerek 
felé történő adattovábbítás a fentiek alapján a Partnerek jogos érdekének érvényesítése céljából 
feltétlenül szükséges és arányos, valamint az érintett – mint az Adatkezelő által szervezett 
ingyenes konferencián részt vevő személy – megfelelő tájékoztatásban részesül az adatkezelés 
megkezdése előtt, és az érintetti jogait megfelelően gyakorolhatja [GDPR Preambulum (47)]. 

Az Adatkezelő belső szabályozói rögzítik az adatok felhasználásának lehetséges céljait, azok 
megvalósulása esetén a követendő, adatbiztonsági szempontból megfelelő eljárásrendet. 

Az Adatkezelőnél erre a célra kijelölt, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal bíró személy 
rendszeresen ellenőrzi az alkalmazott védelmi intézkedések érvényesülését, igénybe vételét, 
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és tanácsot ad az adatkezelés során azok szükséges fejlesztése, hatékonyabb érvényesülése 
érdekében. 

 

6. KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK 

Az adatok kezelésének részletszabályait a hatályos adatvédelmi követelmények szerint 
alakította ki az Adatkezelő, azokat adatkezelési tájékoztatójában rögzítette. Az adatokat 
kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően kezeli. A céltól eltérő felhasználás megelőzése 
érdekében belső kontrollokat alkalmaz. 

Megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal bíró személy rendszeresen ellenőrzi az alkalmazott 
védelmi intézkedések érvényesülését, igénybevételét, és tanácsot ad az adatkezelés során azok 
szükséges fejlesztése, hatékonyabb érvényesülése érdekében. 

 

7. ÁTLÁTHATÓSÁG, ELSZÁMOLHATÓSÁG, TÁJÉKOZTATÁS 

7.1 Tájékoztatáshoz fűződő jog 

Az Adatkezelő az ISACA Budapest Chapter Konferencia 2022 online regisztrációs felületén 
(https://engage.isaca.org/budapestchapter/isacakonferencia/isacakonferencia2022, 
https://www.eventbrite.com/e/isaca-conference-2022-registration-97940756439, 
https://engage.isaca.org/budapestchapter/aboutchapter/adatkezelesitajekoztato) elérhető 
adatkezelési tájékoztatójában tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről, annak 
körülményeiről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az érintettek jogairól, az adatok 
védelmére vonatkozó intézkedésekről. 

Az Adatkezelő tájékoztatása kiterjed arra, hogy az érintett adatainak kezelése csak a 
tájékoztatóban, illetve jelen dokumentumban megnevezett célok elérése miatt szükséges. 
Az adatok felhasználásának célja, a kezelt adatok körének szükségesre korlátozása és az 
adatok jellege miatt az adatkezelés nem tekinthető az érintett magánszférájába történő 
indokolatlan beavatkozásnak. 

7.2 Hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz, illetve az abból az 
Adatkezelő által levont következtetésekhez, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű 
időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében 
gyakorolja e jogát. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a célját valóban elérhesse az 
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett pontosíthassa a rá vonatkozó személyes adatokat, és az 
Adatkezelő azokat késedelem nélkül helyesbítse. A hozzáférési jog gyakorlásának módjáról 
az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában rendelkezett. A másolat készítésének körében az 
Adatkezelőnél megjelenő esetleges költségek nem szolgálhatnak az adatigény megtagadására, 
azonban annak előzetes megtérítésére az érintett kötelezhető [GDPR 15. cikk (3) bekezdés]. 
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A hozzáféréshez való jog a fentieken túl magában foglalja továbbá az érintett azon jogát, hogy 
megismerje a személyes adatok kezelésének célját, időtartamát, címzettjeit. A hozzáférési jog 
gyakorlása során ezért az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy az adatok 
felvételekor megismerhesse az adatkezelés körülményeit. Az Adatkezelő adatkezelésre 
vonatkozó tájékoztatója, valamint az ISACA Budapest Chapter Konferencia 2022 Kiegészítő 
adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető honlapján. 

7.3 Az érintett további jogai 

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. Amennyiben valamely, a GDPR 17. 
cikkében meghatározott ok fennáll az érintett kérheti személyes adatai törlését az 
Adatkezelőtől. 

Az érintettet jogainak gyakorlása kapcsán nem érheti semmiféle joghátrány, negatív 
megkülönböztetés, jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül eleget tesz. Azt csak akkor tagadhatja meg 
az Adatkezelő, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani, és azt 
elősegítendő az érintett sem szolgáltatott az azonosítását lehetővé tevő adatokat. 

7.4 Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak kezelése ellen. Ezt az érintett az Adatkezelő székhelyén 2040 Budaörs, 
Ébner György köz 4. alatt személyesen, valamint a web@isaca.hu címre küldött e-mailben 
teheti meg. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. Tiltakozás esetén tehát az Adatkezelő az érintett vonatkozásában megvizsgálja, 
hogy valóban elengedhetetlenül szükséges-e az adatkezelés a cél eléréséhez, és arányos-e az 
érintett magánszférájába történő beavatkozással. Amennyiben a vizsgálat során bizonyításra 
kerül, hogy az érintett érdekei elsőbbséget élveznek az Adatkezelő érdekeivel szemben, az 
Adatkezelő haladéktalanul felhagy az adatkezeléssel, amelyről az érintettet is értesíti. 

7.5 Adatvédelmi incidens 

Az érintettet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha kezelt személyes 
adatokat érintően adatvédelmi incidens következik be, és az valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, 
hogy az érintett megtehesse a szükséges óvintézkedéseket [GDPR 34. cikk]. Az tájékoztatás 
tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett 
természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. 
Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb 
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gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal [GDPR Preambulum 
(86)]. 

 

8. AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT ÖSSZEGZÉSE 

Az adatkezelés az Adatkezelő által szervezett ingyenes, ISACA Budapest Chapter Konferencia 
2022 támogatói Partnereinek, mint harmadik fél, GDPR Preambulum (47) bekezdésében 
foglalt jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

A kezelt személyes adatok nem okoznak nagyfokú érdeksérelmet az érintettek számára. 
A sérelem kockázatát vizsgált adatkezelés körülményei, a kiépített garanciák tovább 
csökkentik. 

Az adattovábbítással az érintett észszerű elvárásainak megfelelő, szükséges és arányos 
mértékű adatkezelés valósul meg. 

Az adattovábbítással megvalósított adatkezelés az Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései 
megfelelő alkalmazása esetén az érintett személyek jogaira és szabadságaira nézve nem jár 
magas kockázattal. 

A fentiek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az 
érintettek jogai nem élveznek elsőbbséget ISACA Budapest Chapter Konferencia 2022 
támogatói Partnereinek, mint harmadik félnek a jogos érdekével szemben, az adatkezelés 
szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintettek vonatkozásában. Az ISACA 
Budapest Chapter Konferencia 2022 támogatói Partnerei felé történő adattovábbítással 
megvalósított adatkezelés jogszerűen, megfelelő jogalappal megvalósítható a jelen 
dokumentumban elemzett feltételek szerint. 
 
 
 


