
Érdekmérlegelési teszt 

az Adatkezelő internetes weboldalán alkalmazott munkamenet (session) cookie-hoz 

 

Az Adatkezelő (Gyurácz Zoltán e.v., székhely: 9730 Kőszeg, Károlyi Mihály u. 21. 6. ajtó, 

adószám: 60138905-1-38) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – „az adatkezelés az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek” – a www.uzletiangolbeszed.hu internetes honlapon munkamenet (session) cookiekat 

alkalmaz (YSC, pref).  

 Annak megállapítása céljából, hogy az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat 

vonatkozásában teljesülnek-e az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) ezen feltételei, 

szükséges jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése. 

Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során az Adatkezelő megállapítja 

-  az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos 

érdekét 

- az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adata(i)val 

kapcsolatos érdekeit, alapjogait 

- elvégzi az Adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintett érdekeinek, alapjogainak 

összehasonlítását, mérlegelését és ennek alapján megállapítja, hogy az Érintett 

személyes adatai ezen a jogalapon kezelhetők-e. 

Az érdekmérlegelési teszt eredményéről az Adatkezelőnek minden esetben tájékoztatnia kell az 

érintetteket.  

Az érdekmérlegelési tesztet a tervezett adatkezelés előtt kell elvégezni.  

Az érdekmérlegelési teszt célja, hogy az adatkezelő részletesen alátámassza, hogy a 

www.uzletiangolbeszed.hu internetes honlapon a munkamenet cookiek alkalmazásához a 

honlap üzemeltetőjének milyen jogos érdeke fűződik.  
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Alkalmazott jogszabályok: 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az információs társadalommal összefüggő egyes 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) . 

 

Az Adatkezelő és az érintett érdekeinek összehasonlítása: 

A www.uzletiangolbeszed.hu weboldal Gyurácz Zoltán e.v. szolgáltatásait, árait bemutató 

internetes weboldal. 

A célhoz kötött adatkezelés elvéből fakadóan a www.uzletiangolbeszed.hu weboldal 

munkamenet (session) sütiket alkalmaz. A honlap alapvető működéséhez feltétlenül szükséges 

sütik alkalmazása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, hiszen ezen sütik alkalmazása a 

honlap alapműködését segítik, nélkülük a honlap zökkenőmentes működése nem biztosítható. 

A munkamenet sütik olyan sütik, amelyek a honlap technikai működéshez elengedhetetlenül 

szükségesek (pl. az oldalon történő navigáció). A munkamenet cookiekra a felhasználó által 

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a 

szolgáltatónak feltétlenül szüksége van és a cookie a felhasználó tevékenységéhez kötődik (pl. 

nyomtatvány kitöltése, gomb megnyomása). A honlap megfelelő munkamenetének biztosítását 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az: Eker tv. 13/A§ (3) bekezdése írja elő, 

miszerint a szolgáltató, jelen esetben a honlap üzemeltetője, a szolgáltatás nyújtása céljából 

kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag 

elengedhetetlenül szükségesek.  A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága mellett is úgy 

kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása 

során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez 

a szolgáltatás nyújtásához és az Eker tv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 

szükséges, azonban ekkor is csak a szükséges ideig és mértékben.  

A célhoz kötött adatkezelés elvével és az érdekmérlegelés tesztjével összhangban a honlap 

üzemeltetőjének igazolnia kell, hogy a munkamenet cookiek alkalmazásához milyen jogos 

érdeke fűződik.  
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A munkamenet (session) cookiek alkalmazásának jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontja alapján az adatkezelés szükséges az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez, ez 

alól kivételt képezne, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznének az érintettek olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

Adatkezelés célja: a www.uzletiangolbeszed.hu internetes weboldalon munkamenet (session) 

cookie-k alkalmazása. A munkamenet cookie-k célja a felhasználói adatbevitel nyomon 

követése. 

 

Adatkezelés célhoz kötöttsége elvének megvalósulása: az Adatkezelő a munkamenet cookie-

kat az Eker tv. 13/A§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli, 

és nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

 

Az adatkezelést alátámasztó jogos érdekek megnevezése: 

Az Adatkezelő internetes honlapján, a www.uzletiangolbeszed.hu weboldalon munkamenet 

cookie-k alkalmazása, és az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében felhatalmazás alapján a 

szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges adatok kezelése. 

 

A munkamenet (session ) cookiek által kezelt személyes adatok köre:  A felhasználóval 

kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben 

előforduló adatok és a tevékenység. 

 

Adatkezelés időtartama: A munkamenet cookie a látogatás időtartamára jön létre és a 

munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.  

 

Az Adatkezelő bárki számára hozzáférhetően megfelelő tájékoztatást nyújt a munkamenet 

cookie-k alkalmazásáról az érintetteknek, valamint a cookie-k a cél eléréséhez szükséges és 

arányos mértékben találhatók meg az oldalon, és csak a minimálisan szükséges időre jönnek 

létre - a munkamenet végeztével vagy az oldal bezárásával automatikusan törlésre kerülnek. 
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Az adatkezeléssel összefüggésben az érintett jogai:  

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt 

adatokhoz,  

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,  

– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti, 

– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,  

-élhet az adathordozhatóság jogával 

– az adatkezelés korlátozását kérheti.  

 

Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő internetes honlapján, a www.uzletiangolbeszed.hu 

weboldalon munkamenet cookie-k működjenek, amelyek az oldal zavartalan működéséhez 

szükségesek, hiszen alkalmazásunk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem 

garantálható. A munkamenet cookie-k alapműködést biztosító sütik, amelyek olyan alapvető 

funkciókat segítenek, amelyek a honlap technikai működéséhez elengedhetetlenek. A honlap 

megfelelő munkamenetének biztosítása, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelés az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében rögzített törvényi 

felhatalmazás alapján az ott foglaltaknak megfelelően történik. A munkamenet cookie-k 

érvényességi ideje emellett rövid, csak a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik és a 

munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Emellett 

megakadályozzák az adatvesztést is. 

A www.uzletiangolbeszed.hu internetes weboldalon alkalmazott munkamenet cookie-k 

alkalmazásával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában foglalt jogos érdeknek, az érintettek jogai és érdekei nem sérülnek olyan mértékben, 

hogy felülírnák az adatkezelő jogos érdekét. 

Kőszeg, 2021. augusztus 19. 

Gyurácz Zoltán e.v. 

        adatkezelő 
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