
A Városgazda XVIII Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának 12. sz. melléklete 

A Városgazda XVIII Zrt. és a vele szerződő alvállalkozók, továbbá az 

alvállalkozók munkavállalóinak, egyéb közreműködőinek Adatkezelő általi 

ellenőrzése során megvalósuló személyesadat-kezeléshez kapcsolódó 

érdekmérlegelési teszt megállapításai 

 

1. Az adatkezelés oka, szükségessége, az Adatkezelő jogos érdekei 

 

Az Adatkezelő fő tevékenységei - mint a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő közszolgáltatásokat nyújtó nonprofit gazdasági társasága - a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében a helyi közszolgáltatások keretében a 

településfejlesztés, a településrendezés, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, valamint a 

lakásgazdálkodás körébe tartozó helyi közfeladatok ellátása, valamint az alapító megbízása alapján ellátja a 

kerületi szabadidős és közművelődési feladatokat, a kerületi televíziót működteti és kiadja a kerületi lapot is. 

 

Az Adatkezelő üzleti tevékenységét az általa teljesített szolgáltatások jellegéhez igazodóan szervezi meg és 

hatja végre. Mind a saját munkavállalói, mind az általa bevont alvállalkozók és azok munkavállalói egyéb 

közreműködői tekintetében alapvető elvárásként fogalmazza meg az Adatkezelő a szerződés szerinti 

szolgáltatások előírt, és elvárható szakértelemmel, a meghatározott helyen, időben és módon történő 

teljesítését.  

 

Az Adatkezelő által bevont alvállalkozók, illetve azok munkavállalóinak, egyéb közreműködőinek ellenőrzés, 

az általuk végzett tevékenységek kontrollálási lehetőségének biztosítása alapvető fontosságú, tekintettel az 

Adatkezelő által végzet tevékenység működési folyamataira.  Az Adatkezelő által végzett tevékenység 

komplex szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében számos szereplő működik közre. Ugyancsak fontos, hogy 

a működése során, illetve az abban végzett tevékenységek végrehajtása során számos jogszabályi illetve 

hatósági előírásnak is eleget kell tenni.  

  

2. A lehetséges jogsértésekről: 

 az Adatkezelővel szerződő alvállalkozó nem teljesíti az általa foglalkoztatott személyek tekintetében 

az teljesítendő szerződés által előírt oktatási kötelezettségeit (pl. tűzvédelem); 

 az Adatkezelővel szerződő alvállalkozó nem teljesíti az általa foglalkoztatott személyek tekintetében 

azok előírt, vagy az Adatkezelőt megbízó fél által meghatározott szakmai tapasztalatra vonatkozó 

kritériumokat; 

 az Adatkezelővel szerződő alvállalkozó nem teljesíti az általa foglalkoztatott személyek tekintetében 

az azok tevékenységének ellenőrzéséhez szükséges kötelezettségeit; 

  az Adatkezelővel szerződő alvállalkozó által foglalkoztatott személyek tevékenysége, magatartása 

nem felel meg a vonatkozó jogszabályi, vagy az Adatkezelő által elvárt kritériumoknak; 

 az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek szigorú minőségi kritériumok vállalása, és az ehhez 

kapcsolódó anyagi felelősségi rendszer alkalmazása jellemzi, amelyből kifolyóan az Adatkezelő által 

vállalt és teljesített (illetve a bevont alvállalkozók útján teljesített) szolgáltatás esetleges minőségi 

problémái közvetlen hátrányt jelenthetnek az Adatkezelőnek. 

 

 

 

 

 

3. Az érintettek érdekeinek meghatározása        



A Városgazda XVIII Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának 12. sz. melléklete 

 az Adatkezelővel szerződő alvállalkozók (illetve azok munkavállalói, egyéb közreműködői) 

információs önrendelkezési jogai, illetve a személyes adataik fölötti rendelkezési jogai és az azok 

tiszteletben tartásához fűződő érdekek; 

 az Adatkezelővel szerződő alvállalkozók és azok munkavállalói (egyéb közreműködői) azon jogai, 

hogy a munkavégzésük, ill. a szerződés szerinti tevékenységük ellátása során megfigyelésükre, a 

magánszférájukba indokolatlan és aránytalan mértékben történő beavatkozást megvalósító 

személyesadat-kezelésre ne kerüljön sor. 

 

4. Az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek jogainak védelmét, és az 

arányos jogkorlátozást szolgálják 

 az Adatkezelő elsődlegesen a vele szerződő alvállalkozó számára biztosítja saját munkavállalói, egyéb 

közreműködői tevékenysége ellenőrzésének jogát (illetve ez elvárt szerződéses kötelezettség is); 

 az Adatkezelő nem végez folyamatos, konkrét személyre irányuló ellenőrzést, az ellenőrzések 

elsősorban az Adatkezelőhöz érkező ügyfél visszajelzésekhez, a szolgáltatás minőségét értékelő ügyfél 

nyilatkozatokhoz kapcsolódnak, illetve eseti, véletlenszerű jellegűek;  

 az Adatkezelő az ellenőrzésre megfelelő vezetői szinten elhelyezkedő személyt jelöli ki, és az 

ellenőrzés megállapításait is csak meghatározott személyi kör ismerheti meg, ezáltal az ellenőrzés 

ténye, továbbá az érintett adatai is ennek során a lehető legszűkebb kör számára válnak 

megismerhetővé;  

 az ellenőrzés főszabály szerint az érintett alvállalkozó bevonásával történik, aki észrevételeit ennek 

során közvetlenül is megteheti; 

 az ellenőrzés nem az érintett magánéletével, magánszférájával összefüggő adatok megismerésére 

irányul, hanem a szerződésszerű tevékenységvégzés körülményeinek feltárására; 

 az ellenőrzés körében kezelt személyes adatok megőrzési idejét az Adatkezelő a törvényi előírások 

szerint ahhoz az időtartamhoz igazítva állapította meg, amíg az érintett ennek kapcsán bármilyen jogi 

igénnyel léphet fel (az adatok ilyen esetben szükséges, hogy rendelkezésre álljanak);  

 az Adatkezelő előzetesen tájékoztatta az érintetteket az ellenőrzéssel kapcsolatos belső eljárásrendről, 

ezért az érintettek azzal számolhatnak. 

 

5. Az érdekek összevetése 

 

Az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdekek az Adatkezelő működésének, hatékony, gazdaságos 

tevékenységének alapvető elemét képezik. Amennyiben az Adatkezelő nem lenne képes az általa, valamint az 

általa bevont alvállalkozók (illetve ezek munkavállalói, közreműködői) tevékenységének kontrollálására, a 

szerződésszerű és az Adatkezelőt megbízó fél minőségi elvárásainak biztosítására az adott esetben komoly 

működési kockázatokat jelentene. Ezek a kockáztok amellett, hogy az Adatkezelő vagyoni érdekeit közvetlenül 

is sérthetik, hosszabb távon az Adatkezelő működésének ellehetetlenülésével is járhatnak. Az Adatkezelő által 

nyújtott szolgáltatások jellege, továbbá a szolgáltatások minőségi paramétereihez kapcsolódóan az Adatkezelő 

anyagi felelősségvállalása is fontos elemei az Adatkezelő tevékenységének.  

 

A bevont alvállalkozók tevékenységének nyomon követhetősége, illetve ellenőrzése és összehangolása az 

Adatkezelő által végzett tevékenységek komplex folyamataira tekintettel szintén alapvető fontosságú.  

Ilyenformán a hatékony védelmet és ellenőrzést biztosító intézkedések létfontosságúak az Adatkezelő 

működése szempontjából. 

 

A fent kifejtett garanciák betartása mellett az Adatkezelő a legszükségesebb mértékű korlátozásra törekedve 

jogos érdekeinek védelme céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg az ellenőrzést, és az 
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annak keretében megvalósuló adatkezelést, amellyel kapcsolatban az adatkezelő jogos érdekei megelőzik az 

érintettek személyes adatainak védelmével összefüggő érdekeit.  

 

Budapest, 2018. november 01.   

 

       


