Érdekmérlegelési teszt az érintettek vezetői engedélye másolatának a MOL LIMO
szolgáltatás során történő kezelésére
1. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke:


Az adatkezelés környezetének általános leírása
Felhasználó a MOL LIMO szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációt a Mobil
Applikációból vagy a Weboldalról indíthatja.
A MOL LIMO szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 4.3 pontja értelmében a
„Szolgáltató a regisztráció alkalmával bekéri a Felhasználó járművezetői engedélyének
másolatát.”



Adatkezelés érdeke:

Az adatkezelő alapvető érdeke az, hogy az általa nyújtott szolgáltatást csak azok vegyék igénybe,
akik arra jogszabályban meghatározott feltételek szerint jogosultak. Adatkezelőnek az is érdeke,
hogy a rá vonatkozó jogszabályoknak is meg tudjon felelni.
Üzleti okokból az adatkezelő ezen felül azok számára kívánja a szolgáltatását biztosítani, akik
minimális szintű vezetői tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy a bérbe vett
személygépkocsikban és a környezetükben ne okozzanak kárt.
A MOL LIMO szolgáltatás egy távollévők között, az interneten létrejövő szolgáltatás, a személyes
ügyintézés, a személyazonosságnak a helyszíni ellenőrzése vagy a vezetői engedélynek a
személyes bemutatása nem tud ebben az üzleti modellben megvalósulni. A szolgáltatás egyik
lényegi eleme ugyanis az, hogy azt könnyen, pár kattintással az interneten keresztül igénybe lehet
venni. Ennek indokaként a felhasználók oldalán a kényelmes ügyintézés, a szolgáltató oldalán
pedig a költséghatékonyság jelenik meg.


Az érdek jogszerűségének igazolása:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 5.§ (2)-(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy
„(2) Közúton járművet az vezethet, aki a biztonságos vezetésre alkalmas állapotban van, a jármű
vezetéséhez előírt engedéllyel rendelkezik.
(3) A jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át
olyan személynek, aki a (2) bekezdésben említett feltételeknek nem felel meg.”
A MOL LIMO szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 3.2. pontja értelmében „A
Szolgáltatást kizárólag tizennyolcadik (18.) életévüket betöltött, érvényes járművezetői
engedéllyel rendelkező, a vezetési jogosultságot legalább egy (1) évvel a Keretszerződés
megkötését megelőzően már megszerző természetes személyek vehetik igénybe.”
 A jogos érdek megfelelően konkrét:
A jogos érdek megfelelően konkrét, mert törvényi szintű jogszabály kötelezi arra az üzembentartót,
hogy meggyőződjön arról, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érintett a jármű vezetéséhez előírt
engedéllyel rendelkezik. Az üzletmenet szervezése szempontjából pedig fennáll az adatkezelő azon
érdeke, hogy ne kelljen országos ügyfélszolgálati irodahálózatot fenntartani a vezetői engedélyek
személyes bemutatása érdekében.


A jogos érdek valódi és aktuális:
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A jogos érdek valódi és aktuális, hiszen az adatkezelés ténylegesen az adatkezelő jogszabályi
kötelezettségének való megfeleléshez és a minimális szintű vezetői gyakorlatnak az ellenőrzéséhez
szükséges.


Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke:
Az adatkezeléshez harmadik személynek vagy a társadalom egy részének általában érdeke
annyiban fűződik, hogy közérdeknek tekinthető az, hogy a közúti közlekedésben olyan személyek
vegyenek részt, akik a jogszerű és biztonságos közlekedéshez szükséges engedéllyel és
gyakorlattal rendelkeznek.

A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a szükségesség kérdése.

2. Az adatkezelés szükségessége



Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül
szükséges és alkalmas:
Tekintettel arra, hogy a kezelt személyes adatok a lehető legkisebb mennyiségűre, kezelésük pedig
a jogszabályok és különböző érdekek figyelembe vételével a lehető legrövidebb időtartamra
korlátozódik, nem áll rendelkezésre olyan alternatív megoldás, amellyel az érdek elérhető,
ugyanakkor kevésbé korlátozó megoldásnak számít.


Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé
korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
A kezelt személyes adatokat csak az előbbiekben megfogalmazott célokból kezeli MOL, ezen
célokat pedig aránytalan erőfeszítések és költségek nélkül nem lehet elérni.
Mindezek alapján az adatkezelés jogos érdekének szükségessége is fennáll, ezzel a továbbiakban
vizsgálható az arányosság szempontrendszere.

3. Az érdekek arányosságának mérlegelése
3.1. Érdekek természetének vizsgálata
 Az adatkezelő jogos érdekének természete:
Az adatkezelő jogos érdeke a költséghatékony, gyors és egyszerű ügyintézés.
 Az adatkezelő jogos érdekének jellege:
Az adatkezelő a hatékony munkaszervezés, a gördülékeny ügyintézés, és a vezetői jogosultság
biztos megállapítása érdekében kezeli az érintett adatát.
 Az érintett érdeke:
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez 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 adatok fajtája, jellege:
Járművezetői engedély: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti,
Magyarország területén járművezetésre jogosító, érvényes okmány, amely az e
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

A kezelt adatok között nem szerepel se faji, etnikai származásra, se politikai véleményre, se vallási,
világnézeti meggyőződésre, se szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, se genetikai,
biometrikus, se egészségügyi adatokat, se szexuális életre, szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatokat, tehát a GDPR 9. cikkében meghatározott személyes adatok különleges
kategóriának egyikét sem tartalmazzák.
A GDPR 51. preambulum bekezdése értelmében „A fényképek kezelését nem szükséges
szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben
vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi
azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket.”
3.2. Adatkezelés hatásainak vizsgálata
 Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások:
Bár az adatkezelés esetlegesen korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez
való jogát, számára is előnyként jelenik meg, hogy nem kell személyesen megjelennie egy irodában,
hogy a vezetői engedélyét bemutassa.
 Érintett helyzete:
A 18. életévét betöltött, MOL LIMO szolgáltatást igénybe vevő felhasználók.
 Adatkezelő helyzete:
A MOL Nyrt. a MOL-csoport tagja, mely 25 ezer munkavállalóval 30 országban tevékenykedik,
székhelye Budapest. A MOL-csoport az egyik legnagyobb vállalatcsoport Közép-Kelet Európában.
Ez alapján az adatkezelő vonatkozásában jelentős gazdasági erő állapítható meg.
 Az érintett és az adatkezelő kapcsolata:
Az érintett és az adatkezelő között annyiban egyenlőtlen a viszony, hogy a szolgáltató egyoldalúan
állapítja meg a szerződés feltételeit, amit a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy vagy elfogad
vagy nem.
 Az adatkezelés hatása az érintettre, az adatkezelővel való kapcsolata fényében:
Az érintett és az adatkezelő között fennálló némileg egyenlőtlen viszony miatt fontos a jogos érdek
természetének és szükségességének alaposabb vizsgálata, illetve az érintett átlátható és érthető
tájékoztatása.
 Az adatkezelés módja:
Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva – csupán azon adatok
körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a jogos érdek megvalósulásához. A kezelt
adatok kizárólag a jogos és kifejezett célból kerülnek felhasználásra, megismerhetőségüket
szigorúan azon munkavállalók számára teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes
adatkora van szükségük. Ezzel az adatkezelés hatásai teljes mértékben előreláthatóak és
kiszámíthatóak.


Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről:
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Az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást
nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról,
idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
3.3. Egyéb biztonsági intézkedések
 Adatok korlátozott ideig történő megtartása:
Adatkezelő az érintett járművezetői engedélyének a rendszerbe feltöltött másolati példányát csak
az adatok ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges időre, a regisztrációt követő 24 óráig tárolja, ezt
követően a járművezetői engedély másolatát rendszeréből véglegesen törli.
 Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása:
Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkavállalók számára
lehetséges, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra van szükségük.
4. Az érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása
Jogos érdek fennáll
Az adott adatkezelések tekintetében az adatkezelő jogos érdeke fennáll, hiszen valós érdeke
fűződik a hatékony és gyors ügyintézéshez, a szolgáltatást igénybe vevő vezetői engedélye
meglétének bizonyításához.
A fentiek alapján az is megállapítható, hogy kellően meghatározott, valódi és aktuális a jogos
érdek, ezért helyes a szükségesség további vizsgálata.
Az adatkezelés szükséges
Az adatkezelés szükséges a jogos érdek megvalósulása érdekében, hiszen az adatszolgáltatás
elmaradása esetén az adatkezelő gazdasági modellje nem tudna megvalósulni.
Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintett vonatkozásában
Érdekek természetének vizsgálata
Az érdekek természetének vonatkozásában elmondható, hogy bár az adatkezelés esetlegesen
korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogát, ez a jog azonban
nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így az adatkezelés szükségessége és
arányossága esetében az megengedhetőnek minősül. Tekintettel arra, hogy az előbbiek alapján
a szükségesség már fennáll, a továbbiakban az arányosság vizsgálata szükséges.
Az adatkezelő oldalán, az érdek természetét illetően egyéb legitim érdek áll fenn, amely az
arányosság megítélésekor az alapjog és közérdek érvényesítésénél, a kulturálisan vagy
társadalmilag elismert érdeknél gyengébb, gazdasági, hatékonysági érdeknek tekinthető. Az
érdek jellege az arányosság mércéjét a megengedhetőség felé billenti a tekintetben, hogy az az
adatkezelő szervezetének alapvető és hatékony működéséhez fűződő érdek.
Az adatkezelés hatásának vizsgálata
Mind az érintettekre gyakorolt negatív, mind a pozitív hatások figyelembe vételével az
adatkezelés egyértelműen a megengedhetőség felé billen el, hiszen míg a negatív hatások
esetlegesek és elenyészőek, az egyszerű és költséghatékony ügyintézést segítő hatások
mindenképpen léteznek.
A felek helyzete befolyásolhatja az arányosság mércéjét, mivel az adatkezelő nagy gazdasági
erővel bír, és egyoldalúan állapította meg az Általános Szerződési Feltételeket, így némileg
egyenlőtlen jogviszony áll fenn az adatkezelő és az érintett között.
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Tekintettel azonban arra, hogy az érintett már az adatgyűjtéskor megkapja a megfelelő
tájékoztatást az őt érintő adatkezelésről, valamint arra, hogy az adatkezelés módjának
köszönhetően az adatkezelés hatásai teljes mértékben kiszámíthatóak, az arányosság mércéje
e vonatkozásban az adatkezelés megengedhetősége felé mozdul el.
Szintén a korlátozás arányosságát növeli, hogy az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető
tájékoztatást nyújt az érintett számára az adatgyűjtéskor a kezelt személyes adatok köréről,
az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
Egyéb biztonsági intézkedések
Az arányosság mértékét tovább növeli két biztonsági intézkedés is, az adatok korlátozott ideig
történő megtartása és az adatokhoz való hozzáférés korlátozása is.

Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett
joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és
arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.

