25. számú melléklet

Honlap használattal és cookie kezeléssel kapcsolatos érdekmérlegelési teszt Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Érdekmérlegelési teszt - Honlap használattal és cookie kezeléssel kapcsolatban
a jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
Az Igazgatóság weblapjai - http://anp.nemzetipark.gov.hu, http:// www.anp.hu, valamint a
http:// www.bodrogzug.hu - üzemeltetéséhez különböző cookie-kat használ. A weboldalak
biztonságos üzemeltetése, a honlapok elvárt és optimális működésének biztosítása
érdekében működéshez szükséges cookie-k használatára kerül sor.
Az Igazgatóság a szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelését, mint adatkezelést AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési
tesztet az alábbiak szerint végezte el.
Az érintettek köre: Az érintettek az Igazgatóság weboldalait látogató személyek.

A kezelt személyes adatok köre:
anp.nemzetipark.gov.hu

anp.hu

bodrogzug.hu

Egy adott munkamenethez
tartozó azonosítók:
PHPSESSID
utmb
utmt
utmc
utma
utrnz

Egy adott munkamenethez
tartozó azonosítók:
siteld és i 18nextLng

Egy adott munkamenethez
tartozó azonosítók:
siteld és i 18nextLng

A böngészési folyamat
folytonosságát
biztosító
nem egyedi információk.

A
böngészési
folyamat
folytonosságát biztosító nem
egyedi információk.

A böngészési folyamat
folytonosságát
biztosító
nem egyedi információk.

1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka
A weboldalak biztonságos üzemeltetése, és a honlapok elvárt, valamint optimális
működésének biztosítása érdekében működéshez szükséges sütiket használ az Igazgatóság.
A weboldalak működéséhez feltétlenül szükséges bizonyos technikai kódok, cookie-k
elhelyezése a látogatók böngészőjében. Ezek alapvetően anonim adatok.
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Az Igazgatóság számára fontos, hogy a webes felületeken is megjelenjen a minőség iránti
elköteleződés, így a látogatók a lehető legjobb minőségű tartalmat kapják. Az Igazgatóság
jogos érdeke, hogy azok a felületek, amelyeken a szervezetről, illetve szolgáltatásairól
tájékozódnak, megfelelően tükrözzék az általa képviselt színvonalat. A működéshez
szükséges cookie-k ezt a célt szolgálják.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja szerint személyes adat kezelhető, ha „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."
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap alkalmazásának a feltétele, hogy az
alkalmazásakor az adatkezelő köteles érdekmérlegelési tesztet elvégezni annak
megállapítására, hogy az általa alkalmazni kívánt adatkezelési művelet esetén az érintett
érdekei és alapvető jogai nem élveznek-e nagyobb védelmet az adatkezelő jogos érdekével
szemben, valamint, hogy az adatkezelési tevékenység folytán az érintettek jogai nem
sérülnek-e.
Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adatok vonatkozásában fennállnak-e a szükséges feltételek, vagyis az Igazgatóság jogosult
e a személyes adatok további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt
elvégzése.
Tekintettel arra, hogy a weboldalakra látogatók fent rögzített személyes adatainak
kezelésére az Igazgatóság jogos érdeke alapján kerül sor, jelen érdekmérlegelési tesztet a
jogalap használatának igazolása érdekében folytatja le az Igazgatóság.
Az érdekmérlegelési teszt során az Igazgatóság:

- azonosítja az Igazgatóságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekét;
- megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes
adataival kapcsolatos érdekeit, az érintettek alapjogait;
- elvégzi az Igazgatóság jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak
súlyozását, elvégezve ezáltal a szükségességi-arányossági tesztet és ezek alapján
megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.
2. Az Igazgatóság iogos érdeke
Az adatkezelés célja - a cookie-k alkalmazásának a célja:

A weboldalak biztonságos üzemeltetése, és a honlapok elvárt, valamint optimális
működésének biztosítása. A cookie-k használatára, valamint a látogatók fent ismertetett
adatainak kezelésére kizárólag a jelen érdekmérlegelési tesztben írtak szerinti célból kerül
sor.
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Igazgatóság jogos érdekének megnevezése:
Jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatok kezelése, a működéshez
szükséges sütik alkalmazása feltétlenül szükséges, ugyanis a cookie-k olyan alapvető
funkciókat segítenek, amelyek a technikai működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A
honlapok ezek nélkül nem tudnak megfelelően működni.
Az Igazgatóság számára fontos, hogy a honlapjain is megjelenjen a minőség iránti
elköteleződés, így a látogatók a lehető legjobb minőségű tartalmat kapják, biztosított legyen
számukra a honlap optimális böngészése, a funkciók megfelelő használata. Az Igazgatóság
jogos érdeke, hogy azok a honlapok, amelyeken az Igazgatóságról, mint szervezetről, illetve
az általa nyújtott szolgáltatásokról tájékozódnak, megfelelően tükrözzék az Igazgatóság
által képviselt színvonalat. A működéshez szükséges cookie-k ezen jogos érdek elérését
szolgálják.
Az

3. Az adatkezeléssel érintett alapjog meghatározása, az érintett védendő érdekei
Az érintett érdeke az adatkezeléssel szemben egyrészt az esetlegesen szükségtelen
adatkezelések elkerülése, továbbá információs önrendelkezési jogának gyakorlása.
Az Alaptörvény rendelkezése értelmében mindenkinek joga van a személyes adatai
védelméhez. Kimondja továbbá az Alaptörvény, hogy az emberi méltóság sérthetetlen.
Az érintett, mint természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját
adatainak sorsa felett ő maga rendelkezik. Alapvető érdeke a Polgári Törvénykönyv, az
Infotv., a GDPR, illetve a Büntető Törvénykönyv személyes adatok védelméről szóló,
illetve ezáltal a magánszférát védelmező rendelkezéseinek érvényesülése. Az Infotv.
kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben
tartsák. Az Infotv. alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok kezelésének és
felvételének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adatok jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését illetve az adatok biztonságát
szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető Törvénykönyv is büntetni rendeli.
A GDPR célja, hogy az Európai Unión belül erősítse és egységesítse az egyén
magánszférához fűződő és a személyes adatok védelméhez való jogát. A GDPR számos
garanciális elemet tartalmaz a személyes adatok kezelésének jogszerűsége érdekében,
melyeket az Igazgatóság az adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint tiszteletben tart.
Az érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke
fűződik ahhoz, hogy
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információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,
személyes adatainak kezeléséről rendelkezhessen,
magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,
az információs önrendelkezési jog érvényesülését elősegítő, továbbá a személyes
adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét elősegítő jogszabályok
rendelkezései érvényesüljenek.

Az Igazgatóság azzal, hogy a honlapokon működéshez szükséges sütiket használ, a látogató
jogait és szabadságait negatívan nem befolyásolja, a látogató érdekeit nem sérti.
Az adatkezelésnek önm agában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, az adatkezelést
az érintett nem érzékeli, valamint nincs ránézve joghatással.
Az Igazgatóság az előírásoknak megfelelően tájékoztatja a honlapjait megtekintő
látogatókat. Amikor a látogató első alkalomm al keresi fel az Igazgatóság valamely
honlapját, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyőn, amely tájékoztatást
ad arról, hogy az Igazgatóság adott honlapja milyen sütiket alkalmaz, melyek azok a sütik,
amelyek jogos érdek alapján kerülnek alkalmazásra, emellett a látogató meg tudja határozni
- a működéshez szükséges sütiken kívül - azt, hogy mely sütikhez adja a hozzájárulását.
Ezen tájékoztató ablakról elérhető az adott honlap Cookie szabályzata is.
Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy az érintettek érdekei érdemben nem sérülnek a

fentiek szerinti adatkezeléssel, mivel a 4. pontban írtak szerint az Igazgatóság a
megfelelő intézkedéseket megtette annak érdekében, hogy az érintettek érdeksérelmét
minimálisra csökkentse.
4.

Érintettek érdekeinek a védelme

Az adatkezelés megkezdése előtt a látogató megfelelő tájékoztatást kap.
Az Igazgatóság előzetesen, a honlapok első alkalommal történő meglátogatása során egy
felugró ablak útján tájékoztatja a látogatókat arról, hogy a látogatók mely adatai kerülnek
kezelésre az érdekmérlegelési tesztben írt célból.
A pop-up (felugró) ablakon keresztül történő tájékoztatás mellett az adatkezelés
körülményeiről a „Weblapra és hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztató" c.
dokumentumon, valamint a Cookie szabályzaton keresztül tájékoztatja az érintetteket,
amelyek az Igazgatóság honlapjain találhatóak meg.
Az Igazgatóság jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet az Igazgatóság
honlapjain szintén közzéteszi.
Az Igazgatóság tehát a weboldalain tájékoztatja a látogatókat az adatkezelés tényéről,
egyidejűleg a sütiket az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
A böngészők többsége alapbeállításként elfogadja a sütik használatát, ugyanakkor van
lehetőség a korlátozásukra, visszautasításukra vagy a már letároltak törlésére. Ezek a
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beállítások böngészőktől függően eltérő módon végezhetők el, amelyről a különböző
böngészők honlapjain illetve a „súgó" menüpontjain keresztül lehet tájékozódni.
A látogató szabadon érvényesítheti az adatkezeléshez kapcsolódó jogait, melyekről a
fentiek szerint tájékoztatást kap.
A látogató bármikor kérhet információt az adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a
lehető legrövidebb időn belül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül
írásban tájékoztatást kap.
A látogató kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés megszüntetését,
illetve a kezelt adatok törlését, mely kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül
megvizsgál az Igazgatóság. A döntéséről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről írásban kap
tájékoztatást.
A sütik érvényességi ideje az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek
Az Igazgatóságnak nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás,
melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
Amennyiben a fenti adatkezelést az Igazgatóság nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye,
hogy a honlap, illetve a honlapról elérhető egyéb szolgáltatások elérhetetlenné válnak, az
Igazgatóság nem tudja biztosítani a honlap optimális működését.

5.

Érdekek összevetése, biztosítékok

A sütihasználat olyan korszerű, a modem weboldalakat és azok szolgáltatásait támogató
technológia, amelynek segítségével nemcsak jelentősen növelhető a felhasználói élmény, de
sok esetben elengedhetetlenek is a weboldal megfelelő működéséhez. A weboldalak
biztonságos üzemeltetéséhez, és a honlapok elvárt, optimális működéséhez
elengedhetetlenek a működéshez szükséges sütik.
A fentiek értelmében az Igazgatóságnak jogos érdekei indokolják, hogy a honlapokon
működéshez szükséges sütik használatára kerüljön sor, biztosítva ezáltal a honlapok
megfelelő működését, így a webes felületeken is megjelenik az Igazgatóság minőség iránti
elköteleződése, és a látogatók a lehető legjobb minőségű tartalmat kapják.
Az Igazgatóság szem előtt tartja, hogy kizárólag a cél eléréséhez szükséges adatokat
kezelje, így figyelemmel van arra, hogy az adatkezelés az érintett emberi méltóságát, illetve
az érintett információs önrendelkezési jogát ne sértse.

Annak érdekében, hogy a korlátozás arányban álljon az adatkezelő érdekeivel, az
Igazgatóság az alábbi biztosítékokat alkalmazza:
- Az Igazgatóság a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok és a
mindenkor hatályos adatkezelési szabályzata szerint jár el.
- Az érintettek tájékoztatása, valamint az adatok adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
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6.

szerinti kezelése.
A konkrét adatkezelést megelőzően az érintettek tájékoztatása.
Az érintett a jogait szabadon gyakorolhatja.
Azonnali tiltakozás lehetőségének a biztosítása.
Az érintett az általa letiltott, korlátozott süti beállításokat bármikor
módosíthatja.
Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen,
ennek részletszabályait a tájékoztató tartalmazza.
Az Igazgatóság gondoskodott a megfelelő garanciákról az adatok biztonságos
kezelése érdekében.
A sütik használata által kizárólag a fent ismertetett adatok kezelésére kerül sor.
A sütik érvényességi ideje az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a
böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az Igazgatóság jogos
érdekének érvényesítése az érintett érdekeinek korlátozásával megfelelő biztosítékok
bevezetése és betartása mellett arányban áll, az Igazgatóságnak, mint adatkezelőnek az
érintett személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az
érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeivel szemben, azaz megalapozottnak
tekinthető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap használata.
Összefoglalva:

- az Igazgatóságnak érdeke a személyes adatok fentiek szerinti kezelése a honlap
biztonságos, megfelelő és optimális üzemeltetése, mint cél érdekében,
- a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan,
- a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékűnél nem nagyobb az érintettek
jogainak sérelme,
- az érintettek jogai és szabadságai a lehető legkisebb mértékben sérülnek az
adatkezelés kapcsán, különös tekintettel arra, hogy bár nem hozzájáruláson alapul az
adatkezelés, azonban az érintettek az adatkezelés megkezdése előtt megfelelő
tájékoztatást kapnak, és minden hátrányos következmény nélkül tiltakozhatnak az
adatkezeléssel szemben,
- az érintettek ( a honlapok látogatóinak) jogai és szabadságai a lehető legkisebb
mértékben sérülnek az adatkezelés kapcsán.
Azon esetekben, amikor jelen érdekmérlegelési tesz adatról, vagy adatkezelésről ír,
személyes adatok kezelését és személyes adatkezelést
J ósvafö, 2021. április 28.
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