
É R D E K M É R L E G E L É S I  T E S Z T  A Z  A G R I A  P O R T F Ó L I Ó  Z R T .  

K Ö V E T E L É S B E H A J T Á S  C É L J Á B Ó L  K E Z E L T  A D A T O K  

J O G S Z E R Ű  K E Z E L É S É H E Z  
 

 
Az Agria Portfólió Zrt. (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) az alábbiakban ismertetett jogos gazdasági 

érdekei miatt, a rá engedményezett szerződésekből fakadó követelések behajtása érdekében kezel 

személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. 
 

I. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke/az adatkezelés célja, az érintett természetes 

személyek és adatok köre  

 

Az Adatkezelőnek jogos érdeke, célja fűződik ahhoz, hogy az eredeti jogosulttól engedményezés útján 

megszerzett követelésekből fakadó tartozásokat behajtsa és ezáltal a kintlévőségeit csökkentse. 

Amennyiben az érintett önkéntesen nem hajlandó a teljesítésre (ideértve a részletfizetés útján történő 

teljesítést is) az Adatkezelő a követelések behajtása érdekében jogi lépéseket tesz, pl. végrehajtás útján 

érvényesíti jogos érdekét.  

A követelés ily módon történt behajtása jogszerű, a jogszabályok által elismert Adatkezelői érdeket, célt 

szolgál, a GDPR előírásainak, a NAIH gyakorlatának megfelelő. A követelés behajtása más lehetőség 

révén nem érvényesíthető, azaz a behajtás ellehetetlenülését eredményezné. 

 

Az érdekmérlegelési teszttel érintett személyes adatok köre a következő:  

 

Valamennyi természetes személy, (adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett, tartozásátvállaló) akinek a 

követelés behajtásához szükséges, – engedményezés révén – jogszerűen megszerzett adatait az 

Adatkezelő a követelés behajtása érdekében kezeli, azokat aktualizálja, ezen belül:  

 

o az ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett, tartozásátvállaló) stb. adatai: név, 

születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím, az engedményezett szerződés 

azonosító adatai, az adósság összege és egyéb azonosító adatai, a követelés adatai: tőke, kamat, 

költség, lejárt számla adatai, az adósság jogcíme, a már folyamatban lévő jogi eljárások (fizetési 

meghagyás, peres eljárás, végrehajtási eljárás) azonosító adatai, ügyiratszámai, a követelés 

biztosítékául szolgáló vagyontárgyak (ingatlan, gépjármű és egyéb ingóságok) azonosító adatai, 

az érintett munkáltatójára vonatkozó adatok, munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó 

adatok, egyéb rendszeres jövedelemre vonatkozó adatok, részletfizetés kötése esetén a törlesztő 

részletek összege, devizaneme, esedékessége, megfizetési módja, az ügyben keletkezett egyéb 

iratokban, kérelmekben szereplő adatok, a törvényes és meghatalmazott jogi képviselők adatai 

 

II. Az érintettek érdekei, elvárásai, alapjogok 

  
Az Adatkezelő fentiekben részletesen megindokolt jogos érdekei mellett az érintettnek az Alaptörvény 6. 

cikk (2) bekezdése alapján joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR 1. cikk (2) bekezdése rögzíti, 

hogy a Rendelet védi a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.  

 

Az érintett természetes személynek a fentiek szerint védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy: 

 

• információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák 

• az Adatkezelő az adatait csak a szükséges ideig tárolja, az Adatkezelő által megismert adatai 

sorsát nyomon követhesse, saját maga rendelkezhessen az adatai felett 

• a megszerzett adatokat az Adatkezelő a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más 

adatokkal összekapcsolásra – ne használja, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy 

részére ne továbbítsa, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá 

• amennyiben az adatkezelési cél megszűnt, az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törölje 
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• az Adatkezelő az adatokat szükség esetén haladéktalanul helyesbítse 

• az Adatkezelő a személyes adatai biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajtson végre  

• Az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhessen személyes adatai kezelésével kapcsolatban, 

valamint tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen továbbá kérhesse azok törlését, 

helyesbítését 

 

III. A kezelt adatok időtartama 

 
Az adatkezelés időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az ügy lezárásától számított nyolc év.  

 

IV. Biztosítékok 
 

Az Adatkezelő számos – az alábbiakban felsorolt – biztosítékot, adatvédelmi és adatbiztonsági 

intézkedést nyújt az érintett személyek számára annak érdekében, hogy az okozott érdeksérelmet a lehető 

legkisebb mértékűre csökkentse. 

 

• Adatkezelő a saját weboldalán www.agriaportfolio.hu elérhetőségek alatt az “Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat” (továbbiakban: Szabályzat) mellékleteként közzéteszi jelen 

érdekmérlegelési teszt eredményét ezáltal is tájékoztatva az érintett természetes személyeket.  

 

• Az érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelőtől független szakemberek készítették.  

 

• Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet 2 évente felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti, 

korrigálja, ill. további garanciákat vezet be. 

 

• Az Adatkezelő biztosítja, hogy a megszerzett adatokat a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra 

– pl. más adatokkal összekapcsolásra – ne használják, azokat az érintett előtt nem ismert 

harmadik személy részére ne továbbítsák, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör 

férhessen hozzá. 

 

• Az adatok törlése haladéktalanul megtörténik a fentiekben meghatározott elévülési határidő 

letelte után. 

 

• Az érdekmérlegelési teszttel érintett adatokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhet 

hozzá, ezeket az adatokat az Adatkezelő szükség szerint csak a könyvelési feladatokat ellátó 

munkavállalók és a szintén könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó részére teszi 

hozzáférhetővé, más személy részére sem belföldre, sem külföldre nem továbbítja, más adatokkal 

és nyilvántartásokkal össze nem kapcsolja, azokkal profilalkotást, automatizált döntéshozatalt 

nem végez nem vesz igénybe, a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatok 

védelme érdekében meghozta. 

 

• A Szabályzat révén az érintett – az érdekmérlegelési teszt eredményén kívül – tájékoztatást 

szerezhet az Adatkezelő adatvédelmi portfóliójáról, az Adatkezelő részéről végrehajtott konkrét 

adatbiztonsági intézkedésekről és az Adatkezelővel kapcsolatban álló azon adatfeldolgozó(k) 

személyéről, akik jogosultak az ő személyes adatainak megismerésére, feldolgozására. 

 

• Az érintett természetesen bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa 

megbízott adatfeldolgozó révén feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az 

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, amely tájékoztatást az Adatkezelő a GDPR 12. 

cikk (3) bekezdésében rögzített 1 hónapos időtartamon belül biztosít az érintettnek. 

 

• Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adatok hibásak, a valóságnak nem felelnek meg, vagy 

tévesek, az érintettek kérhetik azok helyesbítését.  

 

• Az érintettek bármikor gyakorolhatják a GDPR-ben biztosított jogaikat (hozzáférés joga, 

helyesbítés és törlés joga, adatkezelés korlátozása, tiltakozás joga bővebben az Adatkezelési és 

http://www.agriaportfolio.hu/
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Adatvédelmi Szabályzat X. pontjában) Az Adatkezelő ezen kérelmeket megvizsgálja és a fentebb 

említett 1 hónapon belül tájékoztatja az érintetteket, hogy kérésük teljesíthető-e. Amennyiben 

nem, az Adatkezelő közli az elutasítás jogi és ténybeli indokait, okait. 

 

V. Az Adatkezelő jogos érdekének és az érintettek érdekeinek összevetése, az 

érdekmérlegelési teszt eredménye 
 

Az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt személyes adatainak kezeléséhez az 

Adatkezelőnek az érdekmérlegelési tesztben fentebb kifejtettek szerint lényeges és egyértelmű jogos 

érdeke fűződik. Emellett az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan más eszköz, alternatív 

megoldás, amelynek révén ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének az 

Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok. 

Az érintett személyeknek ugyancsak jelentős érdekük fűződik információs önrendelkezési joguk 

gyakorlásához, magánszférájuk és ezen belül az I. pont alatt felsorolt személyes adataik védelméhez. 

Társaságunk megítélése szerint ugyanakkor az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt 

adatainak kezelése, azok Társaságunk általi megismerése nem okoz részükre nagyfokú sérelmet. 

Az érintettek az adatkezelésre nyilvánvalóan számítanak. Tudják, hogy az Adatkezelő velük 

szemben igényt kíván érvényesíteni, erről tájékoztatást kaptak mind az engedményezés 

megtörténtét követően, mind az azt követően küldött fizetési felszólító levelek alapján. Az érintett 

előtt az Adatkezelő szolgáltatása és a fizetési kötelezettsége egyaránt ismert, mint ahogy az is, hogy 

amennyiben önként nem teljesít vele szemben jogi lépésekre kerül sor. (amennyiben fizetési 

kötelezettségét, annak összegszerűségét és/vagy jogalapját az érintett vitatja rendelkezésére áll a 

megfelelő fórum előtti jogorvoslat igénybevétele). 

 

Az adatkezelés eltérő adatkezelési célt nem valósít meg. Az adatkezelés minden esetben az érintett 

által önként kötött valamilyen szerződésen alapul, az érintett az adott szerződés megkötése előtt 

tudtában volt az általa vállalt fizetési kötelezettségnek és nyilvánvalóan annak is, hogy amennyiben 

nem teljesít akkor az eredeti jogosult, vagy az eredeti jogosult jogutódja vele szemben a követelés 

behajtása érdekében jogi lépéseket tesz. Az Adatkezelő az adatkezelés nélkül hátrányt szenvedne, 

mert nem jutna hozzá az őt jogosan megillető vagyoni előnyhöz. Az érintett számára az adatkezelés 

folyamata átlátható. 

 

Az érdekmérlegelési teszt eredménye ennek megfelelően az, hogy Társaságunknak, mint 

Adatkezelőnek az érintett természetes személyek I. pontban felsorolt személyes adatainak 

kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett személyes adatai védelméhez 

fűződő érdekeivel szemben. Társaságunk adatkezelésének jogalapja fennáll, az adatkezelés 

szükséges és arányos, mivel nincs olyan más módszer, megoldás, amelynek eredményeképp az 

Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok az I. pont alatt nevezett személyes 

adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének. A Társaságunk által meghozott biztosítékok, 

adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések pedig az érintett személyeknek okozott érdeksérelmet 

tovább csökkentik. 


