ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
A TRAVELMINIT EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL ÉRINTETT ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ

1. Az érdekmérlegelési teszt célja
A Szallas.hu Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.; cégjegyzékszám: 05-10-000622;
továbbiakban: „Társaság”) az általa üzemeltetett internetes platformok (szallas.hu; hotelguru.ro)
felhasználásával nyújt szálláshely-közvetítési szolgáltatást többek között romániai szálláshely-szolgáltatók
számára. 2020. május 1. napjától a Románia területén működő szálláshelyekkel kapcsolatos foglalások
esetén a szolgáltatás nyújtásában a romániai leányvállalata, a Travelminit International s.r.l. (400267 ClujNapoca, Románia, Str. Gării 21, Liberty Technology Park, D épület, D1 bejárat; továbbiakban:
„Travelminit”), mint együttműködő partner vesz részt („Együttműködés”).
A szolgáltatás nyújtása során a Társaság személyes adatokat kezel, amelyeket az Együttműködés
keretében, 2020. május 1. napjától átad a Travelminit részére. Ez az eljárás adattovábbításnak minősül, és
a szolgáltatások nyújtása során a Társaság és a Travelminit közös adatkezelőként fognak eljárni. A Társaság
az adattovábbítás és adatkezelés jogalapjaként 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 szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1)
f) pontját jelöli meg, amely szerint a személyes adatok kezelése jogszerű, 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 preambulumának 47. pontja szerint „az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a
személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az
adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget,
figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos
érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az
adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak
alkalmazásában áll. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal
összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor”.
Annak megállapítása érdekében, hogy a személyes adatok jogos érdeken alapuló továbbítása jogszerűnek
minősül-e, a Társaság elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt a 29-es
cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport („WP29”) 6/2014. számú állásfoglalásán, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről szóló ajánlásán alapul.
Az érdekmérlegelési teszt lényegét tükröző összefoglaló a Társaság és a Travelminit adatkezelési
szabályzatába is bekerült, hogy az érintett személyek a teszt eredményéről és az adattovábbítás
jogalapjáról megfelelő tájékoztatást kapjanak.
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2. Az adattovábbításról
Azon természetes személyek esetében, akik a Társaság platformjainak felhasználásával már lefoglalták
szállásukat Románia területén, de a foglalás 2020. május 1. napját követő időpontra vonatkozik, jelenleg
a Társaság minősül adatkezelőnek. Annak érdekében azonban, hogy az Együttműködés során is
biztosítható legyen szolgáltatás megfelelő színvonala, a Travelminitnek kezelnie szükséges a foglalásokhoz
kötődő személyes adatokat.
Ennek érdekében a Társaság a foglalásokhoz kapcsolódó, általa kezelt személyes adatokat továbbítja a
Travelminit számára. A Travelminit ezen adatok alapján tudja biztosítani a szolgáltatás igénybevételét.
A jelen érdekmérlegelési teszt kizárólag a Társaság és a Travelminit közötti adattovábbításra terjed ki,
annak jogalapját vizsgálja, további adatkezelések esetén újabb vizsgálatot kell lefolytatni, és adott esetben
új érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni.
3. A lehetséges jogalap meghatározása
A GDPR alapján a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább
az alábbi hat jogalap valamelyik fennáll:
(a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez – LEHETSÉGES JOGALAP: a GDPR 7. cikkének megfelelő hozzájárulás beszerzése
esetén;
(b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
– NEM ALKALMAZHATÓ: a Társaság és az érintettek között szerződés jött létre a foglalásokra
vonatkozóan, de a Társaság a szolgáltatás nyújtásához új elemként igénybe veszi alvállalkozóként
a Travelminitet, amelyet a szerződés alapján megtehet, viszont az adatkezelők köre ezáltal
változik;
(c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – NEM
ALKALMAZHATÓ: nincs ilyen jogi kötelezettség;
(d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges – NEM ALKALMAZHATÓ: nincs ilyen létfontosságú érdek;
(e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – NEM ALKALMAZHATÓ: nincs ilyen feladat;
(f) 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 – LEHETSÉGES JOGALAP: a Társaságnak és a Travelminitnek is
alapvető üzleti érdeke, hogy az Együttműködés körében végezzék a szolgáltatás nyújtását, és
ennek érdekében személyes adatokat kezeljenek.
Bár a hozzájárulás lehetséges jogalap, a WP29 hozzájárulásról szóló 2016/679. számú iránymutatása és a
15/2001. számú véleménye is rámutat, hogy a hozzájárulás a személyes adatok kezelésének egyik
lehetséges jogszerű alapja, nem az elsődleges, ezért nincs kizárva, hogy az adatkezelő, az adatkezelés
tartalmától függően, az adatkezelő vagy az érintett szempontjából megfelelőbb jogalapra támaszkodjon.
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A hozzájárulás a jogos érdekre történő hivatkozással szemben aránytalan költséggel járna, az adatkezelők
és az érintett számára is hátrányosabb megoldás, ezért a Társaság a jogos érdekre hivatkozik az
adattovábbítás esetében.
4. A Társaság érdeke
4.1. Minősítés
Ahhoz, hogy jogszerűnek minősüljön, a Társaság érdekének az alábbiaknak kell megfelelnie:
-

-

Jogszerű: A Társaság érdeke az Európai Unió jogával és a nemzeti joggal is összhangban áll, így
jogszerűnek tekinthető.
Kellően konkrét: A Társaság érdeke alapvető jelentőségű és egyértelműen meghatározható (lásd
1. és 2. pontok), így kellően meghatározott ahhoz, hogy az érdekmérlegelési teszt során
összevethető legyen az érintettek érdekeivel.
Nem spekulatív: A Társaság érdeke egy folyamatban lévő, korlátozott adatkezeléssel járó ügyhöz
kötődik, annak alapját adja, így ez egy tényleges és jelenleg fennálló érdek.

A Társaság üzleti érdeke a WP29 állásfoglalása szerinti három feltételnek egyértelműen megfelel, így az
jogszerűnek tekinthető.
4.2. Szükségesség
Az adattovábbítás az Együttműködés sikeres lebonyolításához feltétlenül szükséges (lásd 2. pont), a
személyes adatok átadása nélkül a már megtörtént foglalások megfelelő lebonyolítása lehetetlen lenne,
mivel a Társaság és a Travelminit megállapodása alapján a foglalások támogatását végző szolgáltatásokat
(pl. panaszkezelés, romániai szálláshely-szolgáltatókkal való kapcsolattartás) 2020. május 1. napját
követően kizárólag a Travelminit fogja végezni.
5. Az érdekmérlegelés során figyelembe vett szempontok
A Társaság az alábbiakat vette figyelembe az érintettek oldalán, mint védelmet élvező érdek:
-

Az érintettek információs önrendelkezési joga sérülhet, mivel nincs kifejezett hozzájárulás az
adattovábbításhoz.
Az adattovábbítással érintett adatok nem tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba
(lásd GDPR 9. cikk), de azonosíthatóvá teszik az érintetteket.

A Társaság oldalán felmerülő szempontok:
-

-

A kezelt személyes adatok köre nem változik, ezeket az adatokat a Társaság az adattovábbítást
megelőzően jogszerűen, az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. Az adattovábbítás célja az
adatkezelés eredeti céljától nem tér el, a személyes adatokon végzett adatkezelés mértéke nem
változik.
A Társaság és a Travelminit mint közös adatkezelő jár el 2020. május 1. napjától. A közöttük lévő
Együttműködés alapján a személyes adatok védelme megfelelően biztosítható.
A Travelminit a Társaság leányvállalata, így a személyes adatok a cégcsoporton belül kerülnek
továbbításra, a cégcsoporton kívüli harmadik személyhez nem jutnak el.
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-

Az érintettek megfelelő módon értesítve lesznek az adattovábbításról, nyilvános és teljeskörű
Adatvédelmi nyilatkozatban megfelelő tájékoztatást kapnak az adatkezelésről és jogaikról.
Az adattovábbítás célja, hogy az érintettek által korábban lefoglalt szálláshely szolgáltatások
megfelelően lebonyolításra kerüljenek, amely az érintettek érdekét szolgálja.
A továbbított adatok köre korlátozott: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, fizetési adatok,
foglalási adatok.

6. Érdekmérlegelés eredménye
Összevetve a fenti szempontokat, illetve számításba véve az adattovábbítás módját és jellemzőit,
megállapítható, hogy a szóban forgó adatkezelés a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges, és a biztosított garanciákra és adatvédelmi intézkedésekre tekintettel e
jogos érdek arányban áll az érintettek jogainak korlátozásával.

***
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