ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes
adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] 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.”
Mi, a
Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete
és az
ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati Koordinációs Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

mint a .hu ccTLD alatti közdomainek regisztrálásának és nyilvántartásának folyamatában a személyes adatok
kezeléséért felelős közös adatkezelők, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges körben és mértékben a következő célok elérésére az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi:
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Harmadik fél jogi igényének érvényesítése céljából az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott
feltételekkel átadjuk a domain használó nevét és a nyilvántartásban rögzített címét.

Harmadik fél jogszerű érdeke:
Magyarország, mint jogállam jogrendszerén keresztül mindenki számára biztosítja a jogainak tisztességes
eljárás keretében történő érvényesítéséhez fűződő jogot.
A domain használata egyes esetekben más tulajdonához, így különösen szellemi tulajdonához, vagy
névhasználati jogához fűződő jogát sértheti, vagy más módon eredményezhet jogsértést harmadik fél számára.
Minden olyan személynek joga van arra, hogy jogait érvényesítse egy adott domain használóval szemben,
akinek jogait sérti egy adott domain használta. Mivel a domain használók és kapcsolattartók személyes
adatainak védelméhez fűződő jogát az adatkezelők tiszteletben tartják, ezek a személyes adatok nyilvánosan
nem érhetők el, jogérvényesítés viszont kizárólag a névvel és lakcímmel azonosított ellenérdekű féllel szemben
biztosítható, így a jogbiztonság érvényesítése érdekében elő kell segíteni, hogy harmadik fél a személyének
azonosítása és jogos érdekének megfelelő alátámasztását követően ezen adatokhoz hozzáférhessen.
Adatokhoz való hozzáférés
Az érintett személyes adataihoz kizárólag az érintettel szerződéses kapcsolatban álló Regisztrátor, a
Nyilvántartó fér hozzá.
Adattovábbítás címzettjeinek köre, a továbbított adatok kategóriája
Az adattovábbítás címzettje az a harmadik fél férhet hozzá, aki személyazonosságának igazolása után a jogos
érdeke alátámasztásával írásban kér adatszolgáltatást egy adott domain használójáról. Minden egyes jogos
érdeken alapuló adattovábbítást megelőzően elvégezzük a harmadik fél személyének azonosítását és a jogos

érdekét mérlegelve hozzuk meg a döntést az adatok továbbításáról, így az érintetti jogok csak kivételesen és a
legnagyobb körültekintés mellett kerülnek korlátozásra
A továbbított személyes adatok kategóriái: név, postacím, e-mail cím.
Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
Az adatokhoz való hozzáférés és továbbítás megfelelő garanciák mellett, minden egyes ügy egyedi kivizsgálását
követően történik, ezáltal az adatkezelés az érintett jogait és szabadságát csak csekély mértékben korlátozza, az
érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a
szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.
A szükségesség és arányosság vizsgálata
Magyarország Alaptörvénye értelmében az alapvető jog, így a személyes adatok védelméhez és az
információszabadsághoz fűződő jog, más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőknek és meghatározott szűk körben
harmadik személynek jogszerű, a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi
rendelkezésekből következő érdeke fűződik a domainnal kapcsolatos jogviták tisztességes lefolytatásának
biztosításához, ezzel a domain nyilvántartás és használat jogbiztonságának fenntartásához, valamint (2) az
érintett jogainak korlátozásához más alapjogok érvényesítése és a domain nyilvántartás, ezáltal az internet
biztonságos működésének biztosítása érdekében van szükség.
Mivel az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelők által kezelhetők.
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Harmadik fél adatainak tárolása az adott domainhez kapcsolódó adatszolgáltatásokkal
kapcsolatban

Domain használó és a Nyilvántartó jogszerű érdeke:
A Domain használó jogainak biztosítása érdekében a Nyilvántartónak bármikor képesnek kell lennie arra, hogy
tájékoztatást adjon arról, hogy kinek és mikor továbbította a domain használó adatait. Ezt csak úgy tudja
biztosítani a Nyilvántartó, ha az adott domainhez kapcsolódó megkereséseket és azok teljesítését a domain
nyilvántartásban az adott domainhez kapcsolódóan rögzíti.
Adatokhoz való hozzáférés:
A nyilvántartásban rögzített adatokhoz kizárólag a Nyilvántartó és az adott domain Regisztrátora férhet hozzá.
Adattovábbítás címzettjeinek köre, a továbbított adatok kategóriája
Az adattovábbítás címzettje a domain használó, akinek személyes adatai a harmadik fél részére korábban
továbbításra kerültek, illetve hatósági vagy bírósági megkeresés esetén az erre jogosult hatóság vagy bíróság.

A továbbított adatok: a harmadik fél neve, az azonosításához vagy kapcsolatfelvételhez általa korábban
megadott adatok, és a megkeresésében megadott adatok.
Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
Az adatokhoz való hozzáférés és továbbítás megfelelő garanciák mellett, minden egyes ügy egyedi kivizsgálását
követően történik, ezáltal az adatkezelés az érintett jogait és szabadságát csak csekély mértékben korlátozza, az
érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a
szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.
A szükségesség és arányosság vizsgálata
Magyarország Alaptörvénye értelmében az alapvető jog, így a személyes adatok védelméhez és az
információszabadsághoz fűződő jog, más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőknek és a domain használónak jogszerű,
a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi rendelkezésekből következő érdeke
fűződik a domainnal kapcsolatos adattovábbítások nyilvántartásához és az erről való tájékozódáshoz, (2) az
érintett jogainak korlátozásához más alapjogok érvényesítése és az adatkezelőnek a jogszerű adatkezelése
biztosítása, valamint (3) a domain nyilvántartás, ezáltal az internet biztonságos működésének biztosítása
érdekében van szükség.
Mivel az adatkezelés az adatkezelő kötelezettségeinek teljesítése és a domain használó jogainak és jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett
olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért
a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az
adatkezelők által kezelhetők.
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Harmadik fél jogos érdekének érvényesítését biztosítjuk oly módon, hogy az erre kialakított webes
felületen keresztül közvetlenül üzenetet küldhessen a domain használó részére.

Harmadik fél jogszerű érdeke:
Harmadik félnek jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy egy adott domain használójával felvegye a kapcsolatot
akár jogi eljárást megelőző egyeztetés, akár a domainhez vagy a domain alatti tartalomhoz kapcsolódó más
célból.
Mivel természetes személy domain használó adatai a whois nyilvántartásból nem kérdezhetők le, így erre a
célra a Nyilvántartó egy webes formot biztosít, amelyen keresztül a harmadik fél üzenetet küldhet a domain
használó részére. A domain használó személyes adatait a harmadik fél csak abban az esetben ismerheti meg,
amennyiben az üzenetre a domain használó válaszol.
Adatokhoz való hozzáférés
Az érintett személyes adataihoz kizárólag az érintettel szerződéses kapcsolatban álló Regisztrátor, a
Nyilvántartó fér hozzá.
Adattovábbítás címzettjeinek köre, a továbbított adatok kategóriája

Semmilyen személyes adatot nem továbbít a Nyilvántartó a harmadik fél felé, személyes adatot kizárólag az
érintett domain használó önkéntes elhatározása alapján ismerhet meg a harmadik fél, amennyire az üzenetre a
domain használó válaszol.
Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
Az érintett személyes adatainak megismerése kizárólag az érintett erre vonatkozó önkéntes döntése alapján
lehetséges, ezáltal az adatkezelés az érintett jogait és szabadságát nem korlátozza, az érintett magánszférájára
nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés
nem jelent veszélyt.
A szükségesség és arányosság vizsgálata
Magyarország Alaptörvénye értelmében az alapvető jog, így a személyes adatok védelméhez és az
információszabadsághoz fűződő jog, más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőknek és meghatározott szűk körben
harmadik személynek jogszerű, a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi
rendelkezésekből következő érdeke fűződik a domainnal kapcsolatos kapcsolatfelvétel elősegítéséhez, ezzel a
domain nyilvántartás és használat jogbiztonságának fenntartásához, valamint (2) az érintett jogainak
korlátozásához más alapjogok érvényesítése és a domain nyilvántartás, ezáltal az internet biztonságos
működésének biztosítása érdekében van szükség.
Mivel az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelők által kezelhetők.
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Harmadik fél jogos igényének érvényesítését biztosítjuk oly módon, hogy az Alternatív Vitarendező
Fórum eljárásának lefolytatása érdekében az Alternatív Vitarendező Fórum részére hozzáférést
adunk a domain használó nevéhez és e-mail címéhez, az adminisztratív kapcsolattartó nevéhez és email címéhez, valamint a domainnel kapcsolatos, a vitarendezés szempontjából releváns adatokhoz
(pl. a regisztráció időpontja, átruházás.)

Adatkezelő és harmadik fél jogszerű érdeke:
Minden olyan személynek joga van arra, hogy jogait érvényesítse egy adott domain használóval szemben,
akinek jogait sérti egy adott domain igénylése vagy használta, és erre az Alternatív Vitarendező Fórum
(Tanácsadó Testület vagy Regisztrációs Döntnök fórumát igénybe vegye. Az eljárás tisztességes lefolytatásához
azonban szükség van a domain használó és adott esetben az adminisztratív kapcsolattartó nevének és
elektronikus elérhetőségének esetleg a domainnal kapcsolatban egyéb regisztrációs adatok ismeretére, így
ezen adatokhoz a Nyilvántartó hozzáférést biztosít az Alternatív Vitarendező Fórum részére.
Adattovábbítás címzettjeinek köre, a továbbított adatok kategóriája
Alternatív Vitarendező Fórum vezetője, Tanácsadó Testület tagjai
A személyes adatok kategóriái: név, postacím, e-mail cím, domain regisztrációhoz kapcsolódó releváns adatok

Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
Az adatokhoz való hozzáférés és továbbítás megfelelő garanciák mellett, minden egyes hozzáférésre
feljogosított személy előzetes vizsgálatát követően, biztonságos módon történik, ezáltal az adatkezelés az
érintett jogait és szabadságát csak csekély mértékben korlátozza, az érintett magánszférájára nincs hatással, az
érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.
A szükségesség és arányosság vizsgálata
Magyarország Alaptörvénye értelmében az alapvető jog, így a személyes adatok védelméhez és az
információszabadsághoz fűződő jog, más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőknek és meghatározott szűk körben
harmadik személynek jogszerű, a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi
rendelkezésekből következő érdeke fűződik a domainnal kapcsolatos alternatív vitarendezés elősegítéséhez és
igénybevételéhez, ezzel a domain nyilvántartás és használat jogbiztonságának fenntartásához, a jogviták
számának csökkentéséhez, valamint azok gyors és jogszerű intézéshez, (2) az érintett jogainak korlátozásához
más alapjogok érvényesítése és a domain nyilvántartás, ezáltal az internet biztonságos működésének
biztosítása érdekében van szükség.
Mivel az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelők által kezelhetők.
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Archívumban történő adattárolás keretében közérdekű archiválás céljából a megszűnt domain
fenntartási szerződések adatait tároljuk.

Adatkezelő és harmadik fél jogszerű érdeke
Az archívumban történő tárolás az adatkezelők, vagy harmadik fél jogos érdekéből történik, mivel annak célja
a későbbi igényérvényesítés biztosítása, egy harmadik fél jogos érdekből történő igényérvényesítésének
elősegítése, hatósági megkeresésre történő adatszolgáltatás lehetőségének biztosítása, valamint a domain
nyilvántartás biztonságának érdekében, hogy egy domain előélete nyomon követhető legyen.
Adatokhoz való hozzáférés
Az érintett személyes adataihoz kizárólag az érintettel szerződéses kapcsolatban álló Regisztrátor, a
Nyilvántartó fér hozzá.
Adattovábbítás címzettjeinek köre, a továbbított adatok kategóriája
A volt domain használó, illetve hatósági vagy bírósági megkeresés esetén kerül sor az adatok továbbítására.
A továbbított adatok a megkeresés jellegétől függően: domain használó neve, postacíme, e-mail címe,
telefonszáma, domain regisztráció időpontja, törlés időpontja, törlés oka, kapcsolódó iratok, valamint hatósági
vagy bírósági megkeresés esetén a domain használó okmányazonosító száma.
Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai

Az adatokhoz való hozzáférés és továbbítás megfelelő garanciák mellett, minden egyes ügy egyedi kivizsgálását
követően történik, ezáltal az adatkezelés az érintett jogait és szabadságát csak csekély mértékben korlátozza, az
érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a
szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.
A szükségesség és arányosság vizsgálata
Magyarország Alaptörvénye értelmében az alapvető jog, így a személyes adatok védelméhez és az
információszabadsághoz fűződő jog, más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőknek és meghatározott szűk körben
harmadik személynek jogszerű, a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi
rendelkezésekből következő érdeke fűződik a domainnal kapcsolatos kapcsolatfelvétel elősegítéséhez, ezzel a
domain nyilvántartás és használat jogbiztonságának fenntartásához, valamint (2) az érintett jogainak
korlátozásához más alapjogok érvényesítése és a domain nyilvántartás, ezáltal az internet biztonságos
működésének biztosítása érdekében van szükség.
Mivel az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen
érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelők által kezelhetők.

