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Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes
adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […]
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
Az ARGENTA FAKTOR Zrt. („ARGENTA”) tevékenysége keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
• a vele szerződésben álló társaságok kapcsolattartó munkatársainak neve, elérhetőségi adatai.

2.

Az adatkezelő jogszerű érdeke
Az ARGENTA-nak jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy kapcsolatot tartson üzleti partner társaságaival. Ezen
társaságokkal a kommunikáció kijelölt kapcsolattartók útján zajlik, akik személyes adatait az ARGENTA a
korábban írt jogos érdeke alapján kezeli.

3.

Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
Az érintettek a partnercégekkel munkaviszonyban állnak, munkakörük szerves része a
kapcsolattartás. Az adatok kezelése az érintettek ésszerű elvárásainak megfelelő, azon nem terjeszkedik túl.

4.

Az érdekmérlegelés eredménye
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke
fűződik szolgáltatás nyújtásához, illetve szolgáltatások igénybe vételéhez, valamint (2) az érintett
magánszférájára az adatkezelés olyan hatással van, amely az érintett számára belátható. Mivel az adatkezelés
az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek
elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdésének f) pontja alapján az ARGENTA által kezelhetők.
Budapest, 2018. október 25.
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