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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT AZ ÉRINTETT
IP CÍMÉNEK, MINT SZEMÉLYES ADATNAK A
KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
1. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:
A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) érdekmérlegelési tesztben
vizsgálja, hogy külön hozzájárulás nélkül jogos érdek érvényesítése céljából
kezelheti-e a weboldal felhasználóinak IP címét. Annak megállapítása
céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat
vonatkozásában teljesül-e ez a feltétel, vagyis az NVESZ jogosult-e ezen
személyes adat kezelésére, szükséges az érdekmérlegelési teszt elvégzése.
Az érdekmérlegelési teszt során az NVESZ
- Azonosítja az adatkezelőnek az adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
- megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező
személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett jogalapokat, mint az
NVESZ jogos érdekeinek ellenpontját,
- elvégzi az NVESZ jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek,
alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat
kezelhető-e.

2. Az NVESZ, mint adatkezelő jogos érdeke:
Jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat: az Érintett IP
címe
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az NVESZ jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az informatikai rendszer védelme és a weboldal
biztonsága.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az utolsó látogatásától számított 15 napon
belül.
Az IP cím azonosítására és tárolására az informatikai szolgáltatást nyújtó
NVESZ informatikai rendszereinek védelme és a weboldal biztonságos
működése miatt van szükség. A weboldal elleni esetleges rosszindulatú
tevékenységekkel szembeni védelmet, weboldal adatbázisában tárolt további
személyes adatok védelmét, azok illetéktelen kezekbe kerülésének
megakadályozását részben az biztosítja, hogy az NVESZ naplózza a weboldal
működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés
indult a szervereire. Amennyiben egy IP címről a weboldal biztonságos
működését megzavaró tevékenységet észlel, úgy tiltólistára

teszi az adott IP címet és megteszi a szükséges informatikai és jogi lépéseket
a rosszindulatú tevékenység fölszámolása érdekében.
Amennyiben egy adott IP cím vonatkozásában nem történt semmilyen
rendellenes működés, úgy az automatikusan 15 napon belül törlésre kerül.
Kizárólag abban az esetben történik további tárolás, amennyiben az adott IP
címmel valamilyen tiltott tevékenység végzése hozható kapcsolatba.
Így az Érintett IP címe, mint személyes adat az NVESZ valós és jogszerű
érdekérvényesítéséhez – informatikai rendszereik védelméhez – szükséges:
- az informatikai tevékenységet végző számítógép azonosításához,
- az esetleges rosszindulatú tevékenység IP cím blokkolásával történő
felszámolásához,
- a tevékenység dokumentálásához és a szükséges jogi lépések
megtételéhez.

3. Az Érintett érdekei, alapjogok:
Mindenkinek alapvető joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR és az
infotv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok
meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. A személyes adat
kizárólag meghatározott célból, meghatározott jogalap fennállása esetén
kezelhető. Az Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerint
védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy
- információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
- saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen,
- magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
- az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a
személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító
jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

4. Az NVESZ és az Érintett érdekeinek összevetése:
Az Érintett IP címének, mint személyes adatnak az NVESZ általi kezeléséhez
lényeges és egyértelmű érdeke fűződik, mivel az nélkülözhetetlen az NVESZ
által működtetett informatikai rendszerek védelméhez. Ennek hiányában az
informatikai rendszerek védelme nem látható el megfelelően, valamint egy
esetleges támadás esetén a támadó fél azonosítása, blokkolása illetve az
ellene történő jogi lépések megtételéhez szükséges dokumentáció gyűjtése
nem kivitelezhető.
Mivel az NVESZ informatikai rendszereinek adatbázisaiban további személyes
adatok tárolása történik, így ezen tárolt adatok védelme érdekében is
különösen fontos az informatikai rendszer biztonsága.

Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik
információs önrendelkezési joga gyakorlásához, valamint magánszférája
védelméhez. Fontos ugyanakkor, hogy a tárgybeli személyes adat Társaság
általi kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet, ugyanakkor ennek
hiányában az informatikai rendszert érő esetleges támadások során a támadó
jelentős károkat okozhat az NVESZ-nek és az NVESZ ügyfeleinek,és a
weboldalt használó minden személynek, így az Érintettnek is, továbbá ennek
hiányában az NVESZ nem volna képes sem informatikai sem jogi eszközökkel
fellépni a támadóval szemben.
Az NVESZ és az Érintett érdekeinek összevetése során így arra az
álláspontra jutottunk, hogy az IP cím, mint személyes adat kezelése nélkül az
NVESZ nem volna képes a weboldal biztonságos működtetésére és a
biztonságos működést fenyegető felhasználókkal szemben szükséges jogi
lépések megtételére sem.

5. Biztosítékok:
Az NVESZ kötelezi magát, hogy
- A személyes adatokat céltól eltérően nem használja föl,
- amennyiben nem történt az informatikai rendszereit zavaró tevékenység,
úgy azt a weboldalon történt látogatást követő 15 napon belül törli,
- az Érintettet bármikor tájékoztatást kérhet azon személyes adataival
kapcsolatban, melyeket az NVESZ által vele összefüggésben kezel,
- az Érintett tájékoztatást kap a kezelt személyes adat vonatkozásában az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

6. Tiltakozás joga:
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen és kérheti az
adatkezelés megszüntetését. Tiltakozás esetén az NVESZ megvizsgálja, hogy
történt-e bármilyen, az informatikai rendszer elleni támadással
összefüggésbe hozható tevékenység az adott IP címről és amennyiben nem,
úgy köteles az Érintett személyes adatát törölni. Erre 15 napos határidő áll
az NVESZ rendelkezésére. Amennyiben az Érintett az NVESZ-nek a
kérelemmel kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az
NVESZ a határidőt túllépi, az Érintett bírósághoz fordulhat.

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:
Az NVESZ-nek a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező
személyes adat kezeléséhez fűződő érdeke felülmúlja az Érintett

személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit, tekintettel főként
az alábbiakra:
- Az NVESZ-nek lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat
kezeléséhez, nevezetesen az általa kezelt informatikai rendszerek
biztonságának fenntartása,
- a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is
lényeges érdeke fűződik, hiszen az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Érintett
által is használt weboldal biztonságosan, vírusoktól és egyéb kárt okozó
szoftverektől mentesen működjön, és zavartalanul rendelkezésre álljon,
- a tárgybeli személyes adat Társaság általi kezelése nem okoz nagyfokú
érdeksérelmet az Érintett számára,
- az NVESZ által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi és adatbiztonsági
intézkedések a tárgybeli személyes adat kezelése által az Érintettnek
okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy
az adatkezelés jogalapja, nevezetesen az NVESZ adatkezeléssel kapcsolatos
jogos érdeke az adatkezelés vonatkozásában fennáll. Így a tárgybeli
személyes adat NVESZ által történő kezelése jogszerű.

