ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
(„Érdekmérlegelési teszt”)

A
Vasúti
Műszaki
Vizsgálóközpont
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
(székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi
út
56.;
cégjegyzékszáma:
01-10-049678;
továbbiakban: „Társaság” vagy „VMV Zrt.”) a Társaság honlapjára, https://vmvzrt.hu/
(továbbiakban: „Honlap”) látogatók (továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatait kezeli.
A VMV Zrt. ezen adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 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 2016/679 EU rendelet
(továbbiakban: „Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdekeinek
érvényesítése.
A Társaság a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján érdekmérlegelési tesztet végzett az
alábbiaknak megfelelően:
1. A VMV Zrt. jogos érdekének megállapítása
1.1. A Társaság jogos érdekének bemutatása
A Társaságnak jogos érdeke, hogy az Érintettek - személyes adatnak minősülő - hálózati
azonosítóját (IP címét), valamint a Honlap látogatásának időpontját rögzítse, és így - a külső
támadások megelőzésével - garantálja a Honlap biztonságát.
1.2. Megállapítás
A fentiek alapján a Társaság adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű, valós és
fennálló.
2. Az adatkezelés a jogos érdek érvényesítéséhez való szükségességének megállapítása
2.1. A VMV Zrt. jogos érdekének érvényesítéséhez miért van szükség az adatkezelésre?
A Társaság 1.1. pont szerinti jogos érdekét kizárólag akkor érvényesítheti, ha a VMV Zrt. az
Érintettek 1.1. pontban megjelölt személyes adatait rögzíti.
2.2. A Társaság jogos érdeke érvényesíthető a 2.1. pontban meghatározott módtól eltérően?
A VMV Zrt.-nek nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás vagy megoldás,
amelynek igénybevételével az 1.1. pont szerinti jogos érdeket - az Érintettek személyes
adatainak adatkezelése nélkül - érvényesíteni tudná.
2.3. Megállapítás
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Társaság a jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges az Érintettek személyes adatainak kezelése.
Az Érintettek személyes adatainak kezelésén kívül nem áll rendelkezésre egyéb eszköz a
Társaság érdekének érvényesítéséhez.
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3. Ideiglenes egyensúly elérése annak mérlegelésével, hogy a Társaság érdekeivel szemben
elsőbbséget élveznek-e az Érintettek alapvető joga
3.1. A VMV Zrt. érdekeinek jellege:
A Társaság érdeke a Honlap biztonságának garantálása, ami nem alapvető jog, hanem más
típusú érdek.
3.2. A Társaságot az alábbi hátrány érheti, ha az adatkezelés nem történik meg:
Amennyiben a VMV Zrt. az 1.1. pont szerinti személyes adatokat nem kezeli, úgy nem tudja
garantálni a Honlap biztonságát.
3.3. Az Érintettek személyes adatainak jellege:
Az Érintettek 1.1. pontban megjelölt személyes adatai nem minősülnek érzékeny adatnak.
3.4. A Társaság és az Érintettek státusza:
Szolgáltató – felhasználó.
3.5. Az 1.1. szerinti személyes adatok adatfeldolgozásának módja:
Automatizált adatkezelés.
3.6. Az Érintett adatfeldolgozással érintett alapvető joga:
Az Érintett információs önrendelkezési joga.
3.7. Az Érintett ésszerű elvárása:
Az IP cím Társaság általi automatikus rögzítése és elemzése kizárólag a Honlap biztonságos
működését szolgálja.
3.8. Az adatkezelés Érintettekre gyakorolt hatása:
Az adatkezelés a Honlapjára látogatók érdekeire és jogaira gyakorolt hatása jelentéktelen, amíg
a Honlap biztonságának a garantálása a Társaság jelentős érdeke.
4. Végleges egyensúly elérése a kiegészítő biztosítékok figyelembevételével
4.1. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések
Az 1.1. pont szerinti személyes adatokhoz kizárólag a VMV Zrt. által felhatalmazott személyek
férhetnek hozzá. A Társaság a rögzített személyes adatokat (felhasználás hiányában) 3 hónap
elteltével automatikusan törli.
4.2. Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az Érintettek bármikor tiltakozhatnak az adatfeldolgozás ellen.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a VMV Zrt. az adatfeldolgozást megszünteti és a személyes
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
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4.3. Az Érintettek tájékoztatása a személyes adatok kezeléséről
A Társaság az 1.1. pontban megjelölt személyes adatok kezeléséről az „Adatkezelési tájékoztató
a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapjára látogatók
részére” c. dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket, amely a Honlapon található meg.
A Társaság jelen Érdekmérlegelési tesztet a Honlapon teszi közzé.
5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye
Az Érintettek információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben szükséges és arányos mértékben
korlátozható.
Az Érintettek 1.1. pont szerinti személyes adatainak kezelése a Társaság jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.
A VMV Zrt. (i) a fenti személyes adatokat kizárólag jogos érdekének érvényesítéséhez kezeli, (ii)
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az
adatbiztonságot garantálja, valamint (iii) figyelembe vette az Érintettek jogait, és ésszerű elvárásait.
A Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez így arányos az Érintettek információs önrendelkezési
jogának korlátozása.
A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és
aránytalan korlátozást az Érintettek érdekeire, alapvető jogaira nézve.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos mértékű,
a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
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