ONLINETOBORZAS.HU
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI VIZSGÁLAT
AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

Az érdekmérlegelési vizsgálat elvégzésének oka:
A G-art Média Kft. érdekmérlegelési tesztben vizsgálja, hogy külön hozzájárulás nélkül jogos érdek
érvényesítése céljából kezelheti-e:
1. az Onlinetoborzas.hu weboldalon ajánlatot kérő Személyek nevét, e-mail címét és
telefonszámát
2. HR rendezvényeken a G-art Média Kft. Ügyvezetője (Nagy Gábor) vagy munkatársai által
személyesen megismert, Érintettektől kapcsolatfelvétel okán kapott névjegykártyák
tulajdonosainak nevét, e-mailcímét és telefonszámát
3. Partneri ajánlásokból e-mail megkereséssel kapcsolatfelvételt kezdeményező Személyek
nevét, e-mailcímét és telefonszámát
4. Korábbi üzleti kapcsolat során szerződéses jogviszony létrejöttekor a Megbízók által
kapcsolattartásra megjelölt személyek nevét, e-mailcímét és telefonszámát.
A G-art média Kft. ügyfelei az online toborzás szolgáltatás tekintetében jogi személyek.
A jogi személyekkel kapcsolatos ügyletek azonban természetes személyek adatait is érintik.
A fent felsorolt esetek döntő többségében az ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező
Érintettek - Kapcsolattartóként működnek közre az ajánlatkérés, szerződéselőkészítés során.
Jellemző ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony
létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.
Az érdekmérlegelési teszt során a G-art Média Kft.
- azonosítja Adatkezelői szerepkört betöltve az adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
- megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési vizsgálat tárgyát képező személyes adataival
kapcsolatos érdekeit
-elvégzi a Kft. valamint az Érintettek érdekeinek súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a
személyes adat kezelhető-e.

Az adatkezelés célja, hogy a G-art Média Kft. online toborzási szolgáltatása iránt érdeklődő, és
ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő
Érintettekkel mind a Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő együttműködéssel
kapcsolatos ajánlatadás; tájékoztatás; szerződés előkészítés; és szerződés teljesítés
megvalósuljon.
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.
Az Érintett jogai:
az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását, továbbítását, tájékoztatást kérhet adatainak
kezeléséről valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen.
Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő
biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor

az Érintett által képviselt Vállalatnak és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat
Vállalata munkaerőproblémáinak megoldásában a G-art Média Kft által felkínált online toborzási
szolgáltatás.
Éppen ezért az Érintettek részéről önként a G-art Média Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai
törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.
A G-art Média Kft. és az Érintettek által képviselt Vállalatok érdekeinek összevetése során arra az
álláspontra jutottunk, hogy a Vállalati Vezetőktől, HR vezetőktől és HR-es munkatársaktól
tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése nélkül mindkét -az üzleti kapcsolat létrejöttében
érdekelt- fél hátrányos helyzetbe kerülne. Mind a G-art Média Kft.-nek mind az Érintetteknek
lényeges és egyértelmű érdeke, hogy a megfelelő biztonsági intézkedések mellett az Adatkezelő
az Érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat továbbra is kezelje,
szolgáltatásáról és az együttműködés lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson.
Az érdekmérlegelési vizsgálat eredményeként tehát megállapításra került, hogy a G-art Média Kft.
által személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapuló
adatkezelésnek tekinthető, az Érintettek nevének, e-mail címének és telefonszámának G-art
Média Kft. által történő kezelése jogszerű.
Biztosítékok:
● A G-art Média Kft. kötelezi magát, hogy - A személyes adatokat céltól eltérően nem
használja fel, - amennyiben nem történtik az ajánlatküldés vagy tájékoztatás megküldését
követően az Érintett részéről visszajelzés, adatait 3 éven belül törli
● Az Érintettet bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről
● Az Érintett tájékoztatást kap a kezelt személyes adat vonatkozásában az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

Tiltakozás joga:
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen és kérheti az adatkezelés
megszüntetését. Tiltakozás esetén a G-art Média Kft. köteles az Érintett személyes adatát törölni.
Erre 15 napos határidő áll rendelkezésére.
Amennyiben a Kft. a határidőt túllépi, az Érintett bírósághoz fordulhat.

