
Érdekmérlegelési teszt készítési segédlet 
 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:  

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:  

ADATKEZELÉS SORSZÁMA:  

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

ELVÉGZÉSNEK DÁTUMA: 
20..(év) ………(hó) …(nap) 

 
Tekintettel arra, hogy a nevezett adatkezelést az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) f) pontjában megjelölt 
jogalappal végzi, ezért jelen érdekmérlegelési teszt elvégzésével megvizsgálta, hogy az adatkezelés 
megfelel-e a GDPR alapelveinek és ezen jogalapon valóban végezheti-e az adatkezelést. 
 

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

[az adatkezelés folyamatának és az elérendő cél bemutatása] 
 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁHOZ FŰZŐDŐ JOGOS ÉRDEK BEMUTATÁSA 

2.1. A jogos érdek bemutatása 

[az adatkezelő adatkezeléshez fűződő jogos érdekének bemutatása] 
 
2.2. Annak a személyének meghatározása, akinek az adatkezeléshez jogos érdeke fűződik 

[a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint ezen a jogalapon az adatkezelőnek vagy harmadik félnek a jogos 
érdeke alapján történhet adatkezelés, ezért nevesítendő, hogy kinek a jogos érdeke fűződik az 
adatkezelés céljának eléréséhez] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelő/[nevesített harmadik fél] adatkezelés céljához fűződő jogos érdeke 
fennáll/nem áll fenn. 
 

3. AZ ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

3.1. Az adatkezelő által elérendő cél személyes adat kezelése nélküli elérhetősége 

[annak vizsgálata, hogy az adatkezelő által elérendő cél elérhető-e úgy, hogy az adatkezelő személyes 
adatok megismerése, kezelése nélkül végzi a tevékenységet] 
 
3.2. Az adatkezelő oldalán jelentkező előny, amennyiben az adatkezelést végezheti 

[annak leírása, hogy milyen előny vagy előnyök jelentkeznek az adatkezelő oldalán, amennyiben az 
adatkezelést végezheti] 
 
3.3. Az adatkezelő oldalán jelentkező hátrány, amennyiben az adatkezelést nem végezheti 

[annak leírása, hogy milyen hátrány vagy hátrányok jelentkeznek az adatkezelő oldalán, amennyiben 
az adatkezelést nem végezheti] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelő céljának eléréséhez szükséges/nem szükséges az adatkezelés 
 

4. ANNAK VIZSGÁLATA, HOGY AZ ADATKEZELÉS MÁS JOGALAPPAL VÉGEZHETŐ-E 

4.1. lehetséges jogalap: 6. cikk (1) a) „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy 
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” 

[a jogalap alkalmazhatóságának vizsgálata] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés ezen a jogalapon végezhető/nem végezhető 
 
4.2. lehetséges jogalap: 6. cikk (1) b) „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” 

[a jogalap alkalmazhatóságának vizsgálata] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés ezen a jogalapon végezhető/nem végezhető 
 



4.3. lehetséges jogalap: 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 

[a jogalap alkalmazhatóságának vizsgálata] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés ezen a jogalapon végezhető/nem végezhető 
 
4.4. lehetséges jogalap: 6. cikk (1) d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes 
személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges 

[a jogalap alkalmazhatóságának vizsgálata] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés ezen a jogalapon végezhető/nem végezhető 
 
4.5. lehetséges jogalap: 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

[a jogalap alkalmazhatóságának vizsgálata] 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés ezen a jogalapon végezhető/nem végezhető 
 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés egyetlen lehetséges jogalapja a 6. cikk (1) f)  
 

5. AZ ADATTAKARÉKOSSÁG ELVÉNEK VALÓ MEGFELELÉS VIZSGÁLATA 

5.1. Az adatkezelés során kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatok megnevezése 

[az adatkezelés során kezelt adatok felsorolása, lehetőség szerint minél pontosabban, de amennyiben 
ez nem veszélyezteti a teszt eredményét, a kezelt adatok kategóriákba is rendezhetőek] 
 
5.2. Az adatkezelés során különleges személyes adat kezelése 

Az adatkezelés során különleges személyes adat kezelése történik/nem történik. 
 
5.3. Különleges személyes adat kezelése esetén a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében nevesített 
tilalom alóli felmentő GDPR 9. cikk (2) bekezdésében nevesített körülmény 

[a GDPR 9. cikk (2) a)-j) pontjai közül legalább egy nevesítése, amely indokkal együtt alátámasztja, 
hogy az adat a GDPR 9. cikk (1)-ben meghatározott tilalom ellenére kezelhető] 
 
5.4. Olyan adat kezelésének ténye, amelyhez tagállami tilalom vagy korlátozás fűződik 

[a GDPR 9. cikk (4) kimondja, genetikai, biometrikus és egészségügyi adatok kezelésére vonatkozóan 
a tagállamok további feltételeket, köztük korlátozásokat tarthatnak hatályban vagy vezethetnek be, ezért 
vizsgálandó, hogy az adatkezelés során ilyen adat kezelése történik-e és amennyiben igen, úgy az 
vizsgálandó, hogy az adatkezelő vagy az adatkezelés által meghatározható tagállam – elsősorban 
Magyarország – ilyen jogot alkotott-e és annak megfeleltethető-e az adatkezelés] 
 
5.5. Annak vizsgálata, hogy az adatkezelés során bármely adat elhagyható-e úgy, hogy a cél 
továbbra is elérhető maradjon 

[annak bemutatása, hogy az adatkezelő adatonként – vagy adatkategóriánként, ha úgy határozta meg 
– alá tudja támasztani, hogy az adott adat – vagy kategória – kezelése mennyiben indokolt a cél 
eléréséhez] 
MEGÁLLAPÍTÁS: az adatkezelés során az adatkezelő csak/nem csak olyan adatot kezel, amely 
elengedhetetlen a cél megvalósításához, így az adatkezelés megfelel/nem felel meg az 
adattakarékosság elvének 
 
 

6. AZ ADATKEZELÉS AZ ÉRINTETT OLDALÁN 

6.1. Az érintett oldalán jelentkező hátrány, amennyiben az adatkezelést az adatkezelő végzi 

[annak leírása, hogy milyen hátrány vagy hátrányok jelentkeznek az érintett oldalán, amennyiben az 
adatkezelést az adatkezelő végzi – a leírás során különös figyelem fordítandó az érintett információs 
önrendelkezéshez és a magánszférához fűződő alapjogára] 
 
6.2. Az érintett oldalán jelentkező előny, amennyiben az adatkezelést az adatkezelő végzi 



[annak leírása, hogy milyen előny vagy előnyök jelentkeznek az érintett oldalán, amennyiben az 
adatkezelést az adatkezelő végzi] 
 
6.3. Az érintett tájékozottsága az adatkezelés során 

AZ ADAT FORRÁSA: az érintett / [nevesített harmadik személy] 
 
[annak kifejtése, hogy hogyan tesz eleget az adatkezelő az érintett GDPR 13. vagy 14. cikke szerinti 
tájékoztatásnak attól függően, hogy ki az adat forrása] 
 
6.4. Az adatkezelés során alkalmazott automatikus döntéshozatal ténye és hatása az érintettre 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL: történik / nem történik 
 
[az automatizált döntéshozatal – pl. profilozás – bemutatása és az érintett magánszférájára gyakorolt 
hatásának bemutatása] 
 
6.5. Az érintett jogainak biztosítottságának vizsgálata 

[annak leírása, hogy az érintett milyen módon tudja érvényesíteni a GDPR 15-22. cikkekben 
meghatározott, az adatkezelés kapcsán értelmezhető érintetti jogait különös tekintettel a tiltakozáshoz 
való jogára] 
 

7. GARANCIÁK AZ ADATKEZELÉS SORÁN 

7.1. A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvének való megfelelés vizsgálata 

[annak vizsgálata, hogy az adatkezelés sért-e jogot vagy jogszabályt, tisztességes és átlátható-e – 
utóbbinál hivatkozható a 6.3. pont] 
 
7.2. A célhoz kötöttség elvének való megfelelés vizsgálata 

[annak vizsgálata, hogy az adatkezelés megfelel-e a célhoz kötöttség elvének azaz az adatot az 
adatkezelő csak a hivatkozott cél elérése használja fel, eltérő célra nem – amennyiben eltérő célra is 
felhasználja, úgy csak a GDPR-ban meghatározottak szerint, önálló jogalappal és esetlegesen újabb 
érdekmérlegelési teszt lefolytatásával támasztható alá] 
 
7.3. A pontosság elvének való megfelelés vizsgálata 

[annak vizsgálata, hogy az adatkezelő mit tesz meg azért, hogy az adatkezelésben érintett személyes 
adatok pontosak és naprakészek legyenek] 
 
7.4. A korlátozott tárolhatóság elvének való megfelelés vizsgálata, az adatkezelés időtartama 

[annak vizsgálata, hogy az adatkezelő meddig kezeli a személyes adatok különös tekintettel arra, hogy 
az időtartam meghatározása milyen szempontok alapján történt, a cél elérést miként észleli és szünteti 
meg ekkor az adatkezelést] 
 
7.5. Az integritás és bizalmas jelleg elvének való megfelelés vizsgálata, az adatbiztonsági 
szabályok bemutatása 

[az adatok biztonságát garantáló szervezeti, szervezési, technikai szabályok és eljárások bemutatása 
vagy az azokat lefektető szabályozásra való hivatkozás] 
 

8. AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE 

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. 
                                                                     


