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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT UTÓKÖVETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

A Buda Partner Kft. és a Medical Partner Kft., mint közös adatkezelők (a továbbiakban: 
Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: 
GDPR) 6. cikk (1) f) pontja szerint jogos érdek alapján kezelik az érintettek kapcsolattartási 
adatait a FOODTEST 200+ ételintolerancia vizsgálat (a továbbiakban: Vizsgálat) szerződés 
szerinti elvégzését követően. Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a jogos érdek, így az 
adatkezelés megkezdése előtt az alábbi érdekmérlegelési tesztet végzi el. 
 

1. Az Adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e a személyes adat kezelése? 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő a Vizsgálat hatékonyságáról, esetleges további 
(mellék-)hatásairól és egyes további jellemzőiről az érintettektől közvetlenül kérjen 
tájékoztatást, valamint az érintetteket a részvételükkel zajlott Vizsgálattal kapcsolatban további 
releváns tájékoztatással lássa el, az érintett e-mail címének, illetve ennek hiányában a 
mobiltelefon elérhetőségének a tárolása és az utókövetés céljaira történő felhasználása 
feltétlenül szükséges, azt kiváltani nem lehetséges. 

 

2. Az Adatkezelő jogos érdekének bemutatása 

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az általa piaci forgalomban értékesített Vizsgálat további 
fejlesztéséhez a Vizsgálatban már részt vett érintetteket utókövetés keretében megkeresse és a 
véleményüket, tapasztalataikat kikérje, az esetleges (mellék-)hatásokról beszámolót kérjen az 

ezeket közvetlenül tapasztaló részt vevőktől. Az Adatkezelő jogos érdeke mellett a köz érdeke 
is megnyilvánul abban, hogy az ételintolerancia vizsgálatok a lehető legjobb minőségben és 
legbiztonságosabban, mellékhatásoktól mentesen álljanak rendelkezésre, amelyhez az érintetti 
tapasztalatok összegyűjtése – utókövetés keretében – elengedhetetlen, amely alapján a 
Vizsgálat további fejlesztése tervezhető lehet. 
 

3. Az adatkezelés célja, időtartama és a kezelt adatok 

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által végzett Vizsgálat továbbfejlesztése érdekében a 
Vizsgálaton korábban részt vevő érintettek megkeresésének lehetővé tétele utókövetési, illetve 
tájékoztatási céllal. 
A kezelt személyes adatok: Vezeték-, keresztnév, telefonszám, e-mail cím 

Az adatkezelés időtartama: A Vizsgálat hatásosságának és hosszú távú hatásainak felméréséhez 
szükséges ideig, 3 évig. 
 

4. Az Érintettek lehetséges érdekeinek, jogainak meghatározása 

A személyes adatok védelméhez való jog, magánszférához való jog. 

 

5. A korlátozás arányossága fennáll 
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez (személyes adatok védelméhez) való 
jogát érinti, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett 
jogosultság. Az emberi méltósághoz való jog azonban az élethez való joggal együtt élvez 
abszolút, azaz korlátozhatatlan védelmet. Emellett az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata 
alapján az emberi méltóságból levezetett egyes jogosultságok, úgymint jelen esetben az 
önrendelkezéshez való jog, annak személyes adatokkal való rendelkezésének aspektusa 
szükséges és arányos módon korlátozható. 
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Az érintett személyiségi joga tehát korlátozható, ha a korlátozás feltétlenül szükséges és a 
korlátozás által elérni kívánt cél elérésével arányos. Az érintett nevének és elsődleges 
elérhetőségi adatainak rögzítése és tárolása nem jár az érintett alapvető jogainak és 
szabadságainak sérelmével, az adatkezelés nem szenzitív adatokra vonatkozik, az adatkezelés 
célja kizárólag a kapcsolattartás kezdeményezésének lehetővé tétele. 

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor tiltakozását fejezheti ki 
az Adatkezelő felé, amely esetben az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az utókövetés 
céljából rögzített és tárolt érintetti adatok visszaállíthatatlan törlése iránt. 
 

 

6. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok: 
Az adatokat az Adatkezelő zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és 
dolgozza fel. Az Adatkezelő az adatkezelés körülményeiről a ”Buda Partner Kft. és Medical 
Partner Kft. mint közös adatkezelők Adatkezelési Tájékoztatója FOODTEST 200+ 

ételintolerancia vizsgálattal és dietetikai tanácsadással kapcsolatban” című dokumentum és a 
jelen érdekmérlegelési teszt által tájékoztatja az érintetteket, amelyek a 

http://foodtest.hu/adatvedelem/ oldalon elérhetőek. Az Adatkezelő minden megkeresésben külön 
is tájékoztatja az érintettet a tiltakozáshoz való jogukról, amelynek gyakorlása esetén az 
Adatkezelő az adatkezelést az érintett vonatkozásában haladéktalanul megszünteti. 
 

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 
A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen 
és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságára nézve. 
Az érintett az adatkezelés megkezdését megelőzően megismeri az adatkezelés 
körülményeit, és az őt megillető jogokat.  
Az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 
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