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Az

és célja

Az edigital
az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme. Ennek keretében az edigital a https://www.edigital.hu oldalt
van az érintetteknek meghatározott ingó dolgokat vásárolni. A webáruház
és az
ül részt vesz. Ennek
keretében az ügyfélszolgálat és az offline üzletekben a bolti munkatársak közvetlenül is érintkeznek az
érintettekkel.
Az edigital egy profitorientált vállalkozás, amelynek elemi érdeke az, hogy új vásárlókat szerezzen,
illetve a korábbi vásárlóit megtartsa. Ennek egyik elengedhetetlen eszköze az ügyfélelégedettség
mérése, illetve a mérési eredmények felhasználása a vállalati folyamatokban. Ezen ügyfélelégedettség

biztosít arra, hogy a vásá
szerepet tölt be a vállalatok életében az ügyfélélmény, illetve az ügyfélelégedettség. Az ilyen
értékeléssel megszerzett adatokat az edigital arra használja fel, hogy a hibás vagy nem
folyamatokat kijavítsa, illetve fejlessze.
A jelen érdekmérlegelési teszttel érintett adatkezelés célja, hogy az Ügyfél által korábban a rendeléssel
összefüggésben megadott email címre az edigital egy darab értékelésre felhívó levelet küld, amelyben
korábban hozzájárulás alapján megadott email címre kerül kiküldésre az elektronikus üzenet.

értékelésre hívja fel a saját ügyfeleit azért, hogy a szolgáltatását javítsa, illetve fejlessze.
A
Magyarország Alaptörvényének M) cikkének (1) bekezdése értelmében Magyarország gazdasága az
a gazdaság egyik mozgatórugója a vállalkozás szabadsága. Ennek keretében bizonyos feltételek
teljesülése esetén vállalkozások alapíthatók. A vállalkozások jogszabályi keretek között végezhetik
tevékenységet, amellyel üzleti eredményt kívánnak elérni.
Minden vállalkozás elemi érdeke
esetén a hibákat kijavíthassa. A vállalkozás eredményességét a piaci visszajelzései mellett az üzleti
eredménye, valamint a fogyasztók visszajelzései is meghatározzák. Mint minden folyamatban azonban

itt is látni kell, hogy az üzleti eredmény a fogyasztók vásárlása nélkül nem valósulhat meg. Kiemelten
fontos tehát az, hogy egy adott vállalkozásról a vásárlói hogyan vélekednek. A mai világban, ahol az
internet elérés folyamatosan növekszik, a vállalkozások kénytelenek figyelembe venni a fogyasztói
önálló felületeket találnak, ahol hangot adhatnak véleményüknek, ezért kiemelten fontos az, hogy a
vállalkozás önmaga is biztosítson ilyen felületet.
Egy ilyen felület biztosítása tehát kiemelten fontos egy vállalkozás számára, hogy a piacon versenyben
tudjon maradni. Ha egy adott vállalkozás nem foglalkozna a saját vásárlói véleményével, akkor
illetve az új ügyfelek sem választanának azt a vállalkozást, amelynek a piaci megítélése negatív.
Jelen érdekmérlegelési teszt alapján álláspontunk szerint az érdek
rendelkezés, vagy piaci gyakorlat, amely alapján egy vállalkozás ne mérhetne azt, hogy a saját ügyfelei
mennyire elégedettek az általa nyújtott szolgáltatással.
Az
minden kétséget kizáróan megállapítható az érintettek ü
ére
vonatkozó felhívás csak azon személyek részére érkezik, akik vásárlást bonyolítottak le az edigital.hu
oldalon.
A jogos érdek a jelen adatkezelés tekintetében valós, ugyanis az edigital folyamatokat fejleszt, vezet be
vagy változtat meg az ügyfél visszajelzések alapján.
A jogos érdek a tekintetben is valós, hogy az értékelések negatív irányba is érkezhetnek, így
ben tud reagálni és el tudja kerülni a további vásárlóvesztést.
Az adatkezelés szükségességének és alternatívájának vizsgálata

hogy a jogos érdek elérséhez szükséges-e az adatkezelés. Az értékelésre felhívás, bármilyen módon is
adott vásárlás után, személyes adatok kezelése nélkül a konkrét ügyfél elérhet
fentiekben meghatározásra került az edigital jogos érdeke az, hogy anonim módon minél több ügyfél
vesebb személyes adat kezelésével járó megoldást
választottuk, ugyanis minden felhasználónk rendelkezik email címmel, így a vásárlással kapcsolatos
üzeneteket is ezen email címére kapta. Ezen értékelésre felhívó levél szintén erre az email címre kerül
kikü
Az érdekmérlegelés körében megvizsgáltuk azt is, létezik-e olyan alternatív megoldás, amely kevésbé
korlátozza az érintett jogait. Ennek keretében végig vettük azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek
során be tudnánk szerezni anonim információkat az értékeléssel kapcsolatban. Ennek egyik lehetséges
módja lenne, ha a weboldalon a saját oldalon kerülne elhelyezésre egy olyan opció, ahol a vásárló
értékelni tudja a szolgáltatást, azonban megvizsgálás alapján arra az álláspontra jutottunk, hogy a
felhasználók az online boltot vásárlásra és termék böngészésre használják sok esetben bejelentkezés
nélkül így hiába kerülne lefejlesztésre egy ilyen opció, annak használata kétséges lenne, illetve
nehezen lenne megvalósítható, hogy minden egyes rendelés után, külön értékelésre felhívás kerüljön
fel a rendszerbe. Alternatívaként merülhetne még fel a telefonos megkeresés, azonban álláspontunk
szerint az Ügyfelek felkeresése telefonon,
, nagyobb korlátozást jelentene, mint egy darab

formában adhatnának válaszokat, azon
a
szerint a jogkorlátozás arányban áll az edigital jogos érdekével.
z adatkezelés
szükséges-e a jogos érdek megvalósításához.
Érintett helyzete
Az érintettek nem tartoznak semmilyen sérülékeny csoportba. Az érintettek minden esetben az edigital
ügyfelei, vásárlói. Az érintett és az edigital között üzleti kapcsolat áll fenn.
helyzete tekintetében, hogy csak abban az ese
felhívás, ha a
kapcsolatban az érintett kapott meg.
Érintett észsz
E tekintetben azt vizsgáltuk meg, hogy az érintett számíthatott-e arra, hogy az adatkezelésre jogos
edigital ügyfelei és e tekintetben a GDPR (47) preambulumbekezdését is számításba vettük.
és az ügyfélélmény. Ennek keretében az érintettek az internetes böngészéseik során, illetve
szolgáltatások igénybevételei során egyre t
t
gyakorlatról van szó. Az érintettek számíthatnak arra, hogy egy gazdasági alapon a piaci versenyben
Az ügyfelek több esetben is küldenek önmaguktól olyan válaszokat, hogy egy adott folyamat miért nem
A) vagy B) módon történik, így tehát látható, hogy aktívan részt kívánnak venni az ügyfélélmény, illetve
a szolgáltatás javításában.
Az érintettek az email címüket megadva vásárolnak, így tudatában vannak annak a ténynek, hogy az
edigital rendelkezik az elektronikus levelezési címükkel. Mivel a jogos érdek elérésnek ez a
y értékelésre kerüljön a nyújtott szolgáltatás.

https://edigital.hu/weboldalon_vasarlas_adatkezelesi_tajekoztato linken.
Adatkezelés módja

az edigital
kerülnek nyilvánosságra
érintett nem azono

ndelkezik. A személyes adatok nem
néhány napon belül kerül sor és a

Arányosság
Jelen adatkezelés tekintetében adatkezelésre korlátozott mértékben kerül sor. Az adatkezelés csak és
kizárólag az ügyfél által korábban megadott email címét érinti.
különleges adatnak és az érintettek nem tartoznak semmilyen sérülékeny csoportba. Mivel ügyfelek
adatkezelése zajlik, így az adatkezelés mindenképpen arányos. Arányos a tekintetben is az adatkezelés,
hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások esetében szinte minden kommunikáció elektronikus
levelezés útján zajlik. Így az email címet több esetben is kommunikációra használják az érintettek. Az
következtetéseket vonjon le és megbízható képet biztosítson magának az érintett piacon. Ez
álláspontunk szerint
beavatkozás az érintett információs önrendelkezési jogába minimális és nem jár semmilyen negatív
részére is, hiszen az értékelés negatív volta esetén a szolgáltatás javulása várható.
hogy az adatkezelés
a verseny élénkítését is segíti, hiszen így folyamatosan törekedni kell a szolgáltatás magas

Tájékoztatás az érintettek részére

úton szóban, mind pedig írásban az érintettek részére. Az

Telefonszáma: +36 20 367 1197
email címe: gdpr@edigital.hu
Tiltakozási jog
Az érintettek jogosultak tiltakozni az
.
etén biztosítva van az, hogy a

Az adatkezelés minimális korlátozással az érintettekre vonatkozóan
figyelembe, hogy az érintett a vásárlása után néhány nappal kap egy elektronikus levelet az

szolgáltatással
ogy több módja is van az

adatkezelés elleni tiltakozásnak. Az adatkezelésre csak vásárlások után kerül sor, így az a vásárlások

Adat
Az adatkezelésre csak abban az esetben kerül sor
pedig addig, ameddig az érintett a tiltakozási jogát nem gyakorolja, illetve önként meg nem szünteti az
adatkezelést.

történik.
Az érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása
Fentiek alapján megállapítható, hogy a társasá
arányosan korlátozza az érintett jogos érdekét. Az érdekmérlegelési teszttel érintett adatkezeléssel
érintett személyes adatok kezelése a jogos érdek elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges és
jelenleg nem létezik alternatív vagy olyan módszer, amely kevesebb személyes adat kezelésével járna.

Budapest, 2018. május 25. napja

Adatvédelmi tisztviselő véleménye
Álláspontom szerint az adatkezelő adatkezelése megfelel a GDPR szabályainak, ugyanis az edigital jogos
érdeke csak a szükséges mértékben korlátozza az érintettek önrendelkezési jogát. Az edigital megfelelő
technikai intézkedésekkel rendelkezik és csekély a személyes adatok köre, amely a jelen adatkezelés
tekintetében felhasználásra kerülnek. A jogos érdek álláspontom szerint megfelelően igazolt, ugyanis egy
vállalkozásnak elengedhetetlenül fontos az, hogy mérje az ügyfelei elégedettségét. Egyetértek azzal is, hogy
kevés alternatíva létezik az adatkezelésre, illetve az alternatívák használta még több személyes adat
kezelésével járna, illetve adatfeldolgozót kellene igénybe venni, amely növelné a kockázatot.
Álláspontom szerint az adatkezelés alacsony kockázattal jár az érintettekre nézve, kiemelten azért, mert
ilyen kérdőív kiküldésére csak abban az esetben kerül sor, ha az érintett az edigital ügyfele.
Álláspontom szerint a jogos érdeken alapuló adatkezelésnek a jelen esetben nincs akadálya és megfelelő
garanciák állnak rendelkezésre.
Budapest, 2018. május 25.
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