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ESETI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS 
A PANDÉMIÁS TAPASZTALATCSERÉKKEL KAPCSOLATOS 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet 
(alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 
 
Az MVM Zrt., mint az MVM Vállalkozáscsoport irányító tagja Antivírus c. felhívás keretében 
tapasztalatcserékkel kívánja javítani, támogatni, segíteni a munkatársak lelki és fizikai jólétét, 
amely tapasztalatok során, a munkáltatóval és a vállalatcsoport munkavállalóival megosztó 
Érintettek alábbi személyes adatait is kezeli. A jelen adatkezelési tájékoztató az ezen 
interjúkkal és publikálásukkal összefüggő adatkezelésekre vonatkozik csoportszintű 
kommunikációs céllal.  
 
1, Az Adatkezelő 
Az adatkezelő: az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az 
MVM Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt. és MVM Services Zrt. jelen 
tájékoztatóban: Adatkezelő) 
MVM Zrt:  
Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  
Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 
Honlapjának címe: www.mvm.hu 
E-mail cím: mvm@mvm.hu  
Telefonszám: +36 1 304 2000  
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu) 
MVM Services Zrt: 
Székhelye: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.  
Postacím: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.  
Honlapjának címe: www.nkm.hu 
E-mail cím: nkm@nkm.hu  
Telefonszám: +36 1 304 2000  
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@nkm.energy) 
 
A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező) alapján azonosítható.  
 
2, A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 
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3, Az adatkezelés jogalapja  
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – az érintett hozzájárulása, valamint egészségügyi 
adatok esetleges megadása vonatkozásban a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
 
4, Az adatkezelés célja  
Az Adatkezelő által csoportszintű kommunikációs tevékenységként pandémiás 
tapasztalatcsere, és az önkéntesen megosztott tapasztalatok közreadása az MVM 
Vállalkozáscsoport munkavállalói részére. 
 
5, A kezelt adatok köre 
 

Az adatkörök megnevezése Miért szükséges? 

Név A pandémiás tapasztalatcsere interjúkban a 
természetes személy azonosításához 
szükséges 

Munkahely A pandémiás tapasztalatcsere interjúkban a 
munkáltató azonosításához szükséges 

Beosztás A természetes személy azonosításához 
szükséges 

Pandémiás tapasztalatok, esetleges 
egészségügyi adatokkal 

A pandémiás tapasztalatcsere interjúk 
kommunikációs célja érdekében szükséges 
adatok 

 

A kezelt adatok forrása: Közvetlenül az Érintett. 
 
6, Az adatok megismerésére jogosultak 
 

Címzettek megnevezése Közlés célja 

Adatfeldolgozó(k):  
MVMI Informatika Zrt.  
Székhely: 7030 Paks, Vasút utca 1. 
Cégjegyzékszám: 17 10 001240 
 

 
 
Az Adatkezelő részére IT szolgáltatások 
nyújtása, adattárolás. 
 
 
 

 
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg 
az adatkezelés céljával kapcsolatos feladataik ellátása érdekében. A személyes adatok a fenti 
Címzettek részére kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az 
érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az Érintett 
és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság 
számára szükséges az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség 
megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok 
továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén 
megismeri a személyes adatokat, ha az Érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 
 

7, Az adatkezelés időtartama  

A pandémiás tapasztalatcsere interjúk megjelenítését követő 1 évig. 

 
8, Egyéb 
A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére. 
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A fent részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást 

az Adatkezelő nem végez.   

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen eseti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak mellett személyes 
adatainak az Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az 
Adatkezelő általános munkavállalói adatkezelési tájékoztatója tartalmazza az Adatkezelő 
internetes honlapján ( www.mvm.hu ). 
Jelen eseti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a fent hivatkozottal együtt értendők, így az 
ebben nevesítetten külön nem említett kérdésekről (pl. adatbiztonság, az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek, stb.) a fent hivatkozott általános 
munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban olvasható részletes információ. 

 

http://www.mvm.hu/
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Függelék 
 

Adatkezelési hozzájárulás 
„PANDÉMIÁS TAPASZTALATCSERÉK” INTERJÚKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL 

kapcsolatos eseti adatkezelési tájékoztatóhoz 
 
Alulírott………………………………………………….. (Érintett neve) a pandémiás 
tapasztalatcsere interjúkra történő jelentkezéssel kapcsolatos Eseti Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak megismerését követően, az abban foglaltakra figyelemmel a jelen 
dokumentum aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Eseti Adatkezelési Tájékoztatóban 
feltüntetett adatkezelők és adatfeldolgozók; 
 

név, munkáltató megnevezése, beosztás, pandémiás tapasztalatok, megszólalás,  
 
mint személyes adataimat a pandémiás tapasztalatcsere interjúkra történő jelentkezéssel 
kapcsolatos céljából kezelje, majd azokat továbbítsa az MVM Vállalkozáscsoport központi 
intranet felületén keresztül a vállalkozáscsoport munkavállalói részére.  
 
A fentiek szerinti személyes adataimmal kapcsolatban kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy a 
jelen adatkezelési hozzájárulásom a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelési 
hozzájárulásnak is minősül, továbbá, ha a tapasztalatcsere interjú egészségügyi különleges 
adatokat is tartalmaz, azzal kapcsolatban a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti 
adatkezelési hozzájárulásnak is minősül. 
 
Tudomással bírok arról, hogy a fenti Adatkezelő valamint a pályázat kiírója önálló 
adatkezelőként kezelik a fent felsorolt személyes adataimat, és ezen adatkezeléseikről külön, 
önálló adatkezelési tájékoztatást adnak részemre. 
 
Tudomással bírok arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor 
visszavonhatom, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Kelt: …………………………, 2020.  …………….….. 
 
 
………………………………………………………………… 
Az adatkezelési hozzájárulást tevő természetes személy 
neve, aláírása 
 
 


