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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

igényérvényesítéssel összefüggő adatmegőrzéshez fűződő jogos érdeken alapuló 
adatkezeléshez 

Jelen érdekmérlegelési tesztet („Érdekmérlegelési Teszt”) a Mylan EPD Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 150.; cégjegyzékszám: 01-09-562315) mint adatkezelő 
(„Adatkezelő”) az általa lebonyolított „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékban résztvevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy („Érintettek”),  alább 
felsorolt személyes adatainak („Személyes Adatok”) kezelése érdekében végezte el. 

Az Érdekmérlegelési Teszt elvégzésének helye az Adatkezelő székhelye, elvégzésének a napja 2019. 
augusztus 5. 

1. Az Adatkezelő bemutatása 

Az Adatkezelő fő tevékenységi köre gyógyszerek, gyógyászati termékek nagykereskedelme. Fő tevékenységi 
köréhez kapcsolódóan az Adatkezelő gyakran szervez promóciókat, nyereményjátékokat, 
marketingkampányokat. Az Adatkezelő ügyfelei elsősorban az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló 
üzleti partnerek, azonban az Adatkezelő alkalmanként (pl. nyereményjátékok során) fogyasztókkal is 
kapcsolatba kerül. 

2. A Személyes Adatok 

Az Adatkezelő a Résztvevők alábbi személyes adatait kívánja kezelni jelen Érdekmérlegelési Teszt 
eredménye alapján: 

❖ név; 
❖ telefonszám; 
❖ e-mail cím; 
❖ nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok (a felsorolásban szereplő adatok 

együttesen „Személyes Adatok”).  

3. Az Adatkezelő által a Személyes Adatokon végzett adatkezelési műveletek leírása 

Az Adatkezelő az Érintettek Személyes Adatait a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékkal összefüggő jogok gyakorlása, esetleges igények, követelések Adatkezelő általi 
érvényesítése, valamint az Adatkezelővel szemben a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékkal összefüggésben előterjesztett esetleges jogi igényekkel, követelésekkel szembeni 
védekezés, a kapcsolódó jogviszony tényének és valamennyi, jogi szempontból releváns körülményének 
igazolása és bizonyítása céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési 
szabályai által meghatározott igényérvényesítésre irányadó elévülési időtartam, illetve az egyes hatósági 
eljárások megindítására nyitva álló – külön jogszabályokban meghatározott – határidő elteltéig megőrzi, 
azt követően törli. 

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat kizárólag elektronikus formában, a Magyarországon található 
szerverein 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 
2016/679 EU Rendeletben („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) meghatározott előírásoknak 
megfelelően tárolja.  

4. Az Adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekének bemutatása 

Az Adatkezelőnek az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke: 

1. a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal összefüggő jogok 
gyakorlása, esetleges igények, követelések Adatkezelő általi érvényesítése;  
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2. az Adatkezelővel szemben a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékkal összefüggésben előterjesztett esetleges jogi igényekkel, követelésekkel 
szembeni, valamint esetleges hatósági eljárásokban történő védekezés biztosítása; 

3. az előbbiek kapcsán a kapcsolódó jogviszony, jogügylet tényének és valamennyi jogi szempontból 
releváns körülményének igazolása és bizonyítása. 

A „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal összefüggő jogok gyakorlása, 
esetleges igények, követelések Adatkezelő általi érvényesítéséhez fűződő jogos érdek részletes bemutatása  

Az egyes jogviszonyokból eredő jogi igények érvényesítése a magyar jogrend által elismert olyan jogos érdek, 
amelyet számos törvény is deklarál. A Ptk. 6:22. § (1) bekezdése értelmében az elévülési idő a követelés 
esedékessé válásától számított öt év. A jogosultnak tehát jogában áll az őt megillető követelést annak 
esedékessé válásától számított öt éven belül bírói úton érvényesíteni, függetlenül attól, hogy a jogviszony 
már megszűnt-e vagy sem. Megjegyezzük továbbá, hogy az Adatkezelőnek a „NYERJ EGYETLEN 
MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal összefüggésben számtalan olyan igénye, követelése is 
felmerülhet, amely azt követően válik esedékessé, hogy az Érintettek a „NYERJ EGYETLEN 
MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékban már nem vesznek részt, azaz a „NYERJ EGYETLEN 
MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal kapcsolatos jogviszony megszűnt (pl.: kártérítési igény). 
Mivel tehát az Adatkezelő számtalan esetben jogosult azt követően jogi igényeket, követeléseket 
érvényesíteni az Érintettel szemben, hogy a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékkal kapcsolatos jogviszony megszűnt, elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő az Érintett 
Személyes Adatait a jogviszony megszűnését követően is kezelni tudja. 

Nyilvánvaló, hogy amennyiben az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatainak kezelésére semmilyen 
körülmények között nem lenne jogosult a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékkal kapcsolatos jogviszonyok megszűnését követően, úgy az Adatkezelőnek a fent 
hivatkozott igényérvényesítéshez fűződő joga ellehetetlenülne.  

Megjegyezzük továbbá, hogy a Személyes Adatok a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékkal kapcsolatos jogviszony megszűnését követő kezelésének a tilalma olyan aránytalan és 
az Adatkezelőre nézve egyoldalúan hátrányos, megalapozatlan helyzetet teremtene, amelyben kizárólag az 
Érintettnek állna módjában igényt érvényesíteni. 

Az Adatkezelővel szemben a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal 
összefüggésben előterjesztett esetleges jogi igényekkel, követelésekkel szembeni védekezéshez, valamint 
esetleges hatósági eljárásokban történő védekezéshez fűződő jogos érdek részletes bemutatása 

Az egymással valamely jogviszonyban álló feleknek törvényben deklarált joga a jogviszonyból eredő 
követelések, igények érvényesítése. Tekintettel azonban arra, hogy – a fentebb leírtak értelmében – nem 
zárható ki annak a lehetősége, hogy az Érintett a jogviszony megszűnése után kívánna igényt érvényesíteni 
az Adatkezelővel szemben, valamint, hogy az Adatkezelővel szemben esetlegesen hatósági eljárás indul, az 
Adatkezelőnek megalapozott jogos érdeke, hogy a megalapozatlan követelésekkel szemben, valamint a 
hatósági eljárások során a jogviszony megszűnése után is megfelelően védekezni tudjon. Senki sem 
kötelezhető ugyanis olyan kötelezettség teljesítésére, amely nem őt terheli. 

Abban az esetben azonban, amennyiben az Adatkezelő a jogviszony megszűnése után semmilyen 
körülmények között nem lenne jogosult az Érintett Személyes Adatait kezelni, úgy az Adatkezelőnek a 
megalapozatlan követelésekkel szembeni, valamint a hatósági eljárások során történő megfelelő 
védekezéshez való joga lehetetlenülne el.  

Megjegyezzük továbbá, hogy a Személyes Adatoknak a jogviszony megszűnése utáni kezelésének a tilalma 
olyan aránytalan és az Adatkezelőre nézve egyoldalúan hátrányos helyzetet teremtene, amelyben kizárólag 
az Érintettnek állna módjában az esetlegesen előterjesztett igényekkel szemben védekezni, illetve az 
Adatkezelő nem tudna az esetleges hatósági eljárások során védekezni. 
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A „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó jogviszony tényének 
és valamennyi, jogi szempontból releváns körülményének igazolása és bizonyítása 

Az Adatkezelő részéről is fennálló, de adatkezelést megalapozó széles társadalmi érdekként is értékelhető 
azon igény, hogy a bírósági eljárásokban a tényállás megfelelően felderítésre kerüljön. A tényállás megfelelő 
mértékű felderítése a tisztességes eljárás egyik részeleme, amit az Alaptörvény (XXIV. cikk (1)) és a 
nemzetközi egyezmények (különösen az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 
Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény 6. cikk (1) bekezdése) is oltalmaznak. Álláspontunk szerint 
jelen dokumentumban vizsgált adatkezelés e társadalmi cél elérését is szolgálja. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény (Pp.) 4.§ (2) bekezdése értelmében a perben 
jelentős tények állítása, és az alátámasztásukra szolgáló bizonyítékok rendelkezésre bocsátása - törvény 
eltérő rendelkezése hiányában - a feleket terheli. A Pp. 265.§ (1) bekezdése továbbá egyértelműen rögzíti, 
hogy a perben a bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a következményeit az a fél viseli, akinek 
érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el.  

Egy, a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal összefüggő 
igényérvényesítéshez kapcsolódó peres eljárásban a Pp. 4.§ (2) bekezdésében előírt, a tényállás 
tisztázásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség, illetve a 
bizonyítékok (így a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó, 
releváns információk, adatok) ehhez szükséges megőrzése azonban szükségszerűen az Érintett Személyes 
Adatainak kezelésével jár együtt. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő a „NYERJ EGYETLEN 
MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó jogviszony megszűnése után nem lenne 
jogosult az Érintett Személyes Adatainak kezelésére, úgy nem csak az Adatkezelő részére az Alaptörvény 
XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérülne, de ráadásul az 
Adatkezelő a Pp.-ben a bizonyítással összefüggésben előírt kötelezettsége teljesítésére sem lenne képes. Az 
Adatkezelőnek tehát annak ellenére kellene a sikertelen bizonyítás terhét viselni, hogy neki fel nem róható 
okból nem rendelkezett a szükséges iratokkal, a Személyes Adatokkal.  

Összegzésként a fentebb ismertetett, három elemből álló jogos érdekkel összefüggésben rögzítjük, hogy az 
összhangban áll az alkalmazandó jogszabályokkal, ezen kívül kellően meghatározott és valós ahhoz, hogy 
az Érdekmérlegelési Teszt elvégzésének alapjául szolgáljon. 

5. Az Adatkezelésnek az Érintett érdekeire vagy alapvető jogaira és szabadságaira 

gyakorolt lehetséges hatása 

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében az Érintettnek joga van személyes adatainak védelméhez. 
Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése, illetve a magánélet védelméről szóló 2018.évi LIII. törvény alapján 
az Érintettnek joga van ahhoz, hogy magánéletét és jó hírnevét tiszteletben tartsák. 

Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében azonban az alapvető jogok feltétlenül szükséges 
mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 
korlátozhatók. Magyarországon a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog korlátait különösen az 
Infotv., valamint a GDPR rögzíti. Arra való tekintettel, hogy az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait a 
fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően, előzetesen az Érintett rendelkezésére bocsátott adatkezelési 
tájékoztatóban meghatározott célból és jogalapon kezeli, az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre 
bocsátott Személyes Adatokkal nem él vissza, az Érintett magánéletét és jó hírnevét tiszteletben tartja. 

Az adatkezelés során fennáll annak lehetősége, hogy a Személyes Adatok illetéktelen személyek részére 
hozzáférhetővé válnak, amely alkalmas lehet arra, hogy jelentős mértékben hátrányosan befolyásolja az 
Érintett viszonyait. Ennek megakadályozására az Adatkezelő a Személyes Adatok védelme érdekében 
megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, így többek között azokat biztonságos informatikai 
rendszerben tárolja. 

Megjegyezzük továbbá, hogy még abban az esetben, is amennyiben az Érintett személyes adatai egy 
esetleges adatvédelmi incidens keretében nyilvánosságra kerülnének, azok nemcsak, hogy különleges 
adatnak nem minősülnek, de további, az Érintettre vonatkozó következtetések levonására sem alkalmasak.  
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6. Az Érdekmérlegelési Teszt eredménye 

A Személyes Adatok fentebb kifejtettek szerinti nyilvánosságra jutása alkalmas lehet arra, hogy hátrányosan 
befolyásolja az Érintett viszonyait. Mivel azonban a Személyes Adatok nyilvánosságra kerülésének 
önmagában is alacsony az esélye, és azok egyébként sem alkalmasak további következtetések levonására, 
így az adatkezelést kevéssé kockázatosnak minősítjük.  

Másrészről azonban megjegyezzük, hogy – a fentebb leírtak értelmében – az adatkezelés nem csupán 
szükséges az Adatkezelőnek a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékkal 
összefüggő jogainak, igényeinek, követeléseinek érvényesítéséhez, illetőleg az Érintett által esetlegesen 
előterjesztett jogi igényekkel, követelésekkel szembeni védekezésének biztosításához, továbbá az előzőekkel 
kapcsolatban a jogviszony, jogügylet tényének és valamennyi, jogi szempontból releváns körülményének 
igazolásához és bizonyításához, de annak megtiltása az Adatkezelőt olyan igazságtalan és kiszolgáltatott 
helyzetbe kényszerítené, amelyben az Adatkezelő sem az igényérvényesítéshez, illetve megfelelő 
védekezéshez fűződő jogainak gyakorlására, sem pedig a bizonyítási kötelezettségeinek teljesítésére nem 
lenne képes.  

Az Érdekmérlegelési Teszttel összefüggésben végezetül rögzítjük, hogy az Adatkezelő az Érintettet az 
adatkezelésről még a Személyes Adatoknak a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű 
nyereményjátékban való részvétel biztosítása céljából történő átadása előtt tájékoztatta. Erre tekintettel az 
itt vizsgált adatkezelés az Érintett számára átlátható módon valósul meg, ami elősegíti a Személyes Adatok 
kezelésével kapcsolatos jogok esetleges érvényesítését is. Az adatkezelés átláthatósága miatt nem áll fenn 
annak veszélye, hogy az Érintett az adatkezelést a Személyes Adatai feletti kontroll elveszítéseként élje meg, 
ez benne félelmet vagy feszültséget okozzon. Az adatkezelés Érintett általi átláthatósága azt valószínűsíti, 
hogy az kevéssé érinti hátrányosan az Érintett jogait és szabadságait. 

Mindezek alapján az Adatkezelő az Érintett érdekeinek vagy alapvető jogainak és szabadságainak, az 
Érintettre gyakorolt esetleges hatásoknak az előbbiekben leírt gondos értékelése alapján arra jutott, hogy 
azok nem zárják ki, és nem írják felül a Személyes Adatoknak az Adatkezelő részéről fennálló jogos érdeken 
alapuló kezelését.  

Az Adatkezelő az Adatkezeléssel a fentiek ellenére okozott esetleges hátrányok kiküszöbölése vagy 
csökkentése érdekében a következő többletbiztosítékokat alkalmazza: 

❖ a „NYERJ EGYETLEN MOZDULATTAL!” elnevezésű nyereményjátékba történő 
jelentkezés során megadott Személyes Adatok biztonságos informatikai rendszerben 
történő tárolása;  

❖ az informatikai rendszerhez történő hozzáférés korlátozása oly módon, hogy a 
Személyes Adatokhoz kizárólag az adatkezelésben szükségszerűen közreműködő 
személyek férhetnek hozzá;  

❖ a Személyes Adatok haladéktalan törlése az adatkezelés céljának megszűnésével 
egyidejűleg. 

A fentiek alapján az Adatkezelő az Érintett érdekeinek vagy alapvető jogainak és szabadságainak, az 
Érintettre gyakorolt esetleges hatásoknak az előbbiekben leírt gondos értékelése alapján arra jutott, hogy 
azok nem zárják ki, és nem írják felül a Személyes Adatoknak az Adatkezelő részéről fennálló jogos érdeken 
alapuló kezelését, következésképpen a jelen Érdekmérlegelési Tesztben ismertetett adatkezelésre az 
adatkezelő jogos érdeke megfelelő jogalap. 

Kelt: 2019. augusztus 5. 

Az Adatkezelő képviseletében: 

Mylan EPD Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

…………………………………………. 

név: Goran Jakovic 

pozíció: Country Manager 
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