KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
FELNŐTTKÉPZÉSSEL 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 Vállalkozáscsoport jelen tájékoztató 1. sz. függeléke szerinti tagvállalatai a
vállalkozáscsoport munkavállalói, ill. üzleti partnerek közreműködői (együtt: Érintettek) részére
több helyszínen – a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.)
rendelkezései alapján – felnőttképzéseket végeznek. A tagvállalatok e tevékenységük
keretében többféle célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló
képzést, oktatást tartanak az Érintettek részére.
A jelen kiegészítő adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által az Érintett természetes
személyek részére történő felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekre
vonatkozik.
1, Az Adatkezelő
Az adatkezelő: az 1. sz. függelékben felsorolt tagvállalat (jelen tájékoztatóban: Adatkezelő)
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,
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.)

3, Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése a 2013. évi LXXVII.
törvény a felnőttképzésről rendelkezéseinek megfelelően a jogszabályban feljogosított
szervek részére).
4, Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő által a felnőttképzés lebonyolítása – a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően.
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5, A kezelt adatok köre
Az adatkörök megnevezése
Név

Miért szükséges?
A képzés megszervezéséhez, azon történő
megjelenés azonosításához szükséges.
Születési idő
Több
azonos
nevű
munkavállaló
megkülönböztetéséhez, a képzésen történő
megjelenés azonosításához szükséges.
Telefonszám
A képzés megszervezéséhez, időpont
egyeztetéshez,
kapcsolattartáshoz
szükséges.
Munkáltató megnevezése
A
képzésre
küldő
munkáltató
azonosításához szükséges.
Képzés megnevezése
A
végzett
képzés
azonosításához
szükséges.
A felnőttképző Adatkezelő által a Fktv. Az Fktv-.ben előírt nyilvántartási és
szerint kezelt személyes adatok (ld. 2. sz. adatszolgáltatási
kötelezettség
függelékben)
teljesítéséhez szükséges.
A kezelt adatok forrása: Közvetlenül az Érintett.
6, Az adatok megismerésére jogosultak
Címzettek megnevezése
Adatfeldolgozó(k):
NÜSZ Zrt.
Székhely: 7030 Paks, Gagarin u. 1.
Cégjegyzékszám: 17-10-001241

Közlés célja
Az
Adatkezelő
részére
szolgáltatások nyújtása.

ügyviteli

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

Az Adatkezelő részére IT szolgáltatások
nyújtása, adattárolás.

MVM Services Zrt.
Székhelye: 1023 Budapest, Árpád
fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-10-048351

Az Adatkezelő részére HR szolgáltatások
nyújtása.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.
Cégjegyzékszám: 01-10-140263

Az Adatkezelő részére HR szolgáltatások
nyújtása.

Önálló adatkezelő(k):

Az adattovábbítások indoka, hogy az
felnőttképző szolgáltatók a 2013. évi LXXVII.
törvény a felnőttképzésről rendelkezéseinek
megfelelően a jogszabályban feljogosított
szervek részére adatszolgáltatást kötelesek
teljesíteni.

Jogszabályban feljogosított szervek

MVM Zrt.
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Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út
207-209.
Cégjegyzékszám: 01-10-041828
MVM Services Zrt.
Székhelye: 1023 Budapest, Árpád
fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-10-048351
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.
Cégjegyzékszám: 01-10-140263
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 felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolc (8) évig.
8, Egyéb
A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére.
A fent részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást
az Adatkezelő nem végez.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelés az Adatkezelők munkavállalói adatkezelésének, ill. az
üzleti partnerek közreműködői adatkezelésének részét képezi, ezért a jelen kiegészítő
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak mellett személyes adatainak az Adatkezelők általi
kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az Adatkezelők általános
munkavállalói adatkezelési tájékoztatója, ill. az üzleti partnerek közreműködői részére
készített adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák az Adatkezelők internetes honlapjain.
Jelen kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a fent hivatkozott tájékoztatók részét
képezik, azokkal együttesen alkalmazandók, így az ebben nevesítetten külön nem említett
kérdésekről (pl. adatbiztonság, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati
lehetőségek, stb.) a fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatókban olvasható részletes
tájékoztatás.
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1. sz. Függelék
Az MVM Vállalkozáscsoport illetékes tagvállalatai (Adatkezelők)
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)
Adatkezelő: MVM Services Zrt.
Székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Postacím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszáma: 01-10-048351
Honlapjának címe: www.mvmnext.hu
E-mail cím: info.mvmservices@mvm.hu
Telefonszám: +36 30 737 8270
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Postacím: 1439 Budapest, Pf. 700
Cégjegyzékszáma: 01-10-140263
Honlapjának címe: www.mvmnext.hu/nyitolap,
mvmenergiakereskedo.hu, mvmaramkereskedo.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 9999
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Postacím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Cégjegyzékszáma: 01-09-324580
Honlapjának címe: www.mvmnext.hu
E-mail cím: mvmugyfelkapcsolat@mvm.hu
Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 9999
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
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2. sz. Függelék
Adatlap minta – felnőttképzéshez
(az Fktv. által előírt, a felnőttképző számára szükséges nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettség alapján)
Adatok továbbításának megtiltása: A csillaggal jelölt adatokat a felnőttképzési
adatszolgáltatás keretében a Felnőttképző köteles feltölteni a felnőttképzés adatszolgáltatási
rendszerébe.
Ezt azonban a képzést folytató személy írásbeli nyilatkozattal megtilthatja, amennyiben egy
erről szóló aláírt nyilatkozatot a képzés megkezdéséig eljuttat a Felnőttképző részére.
A nyilatkozat megtétele a képzésben részt vevő személyt nem mentesíti a fenti adatok
megadása, a Felnőttképzőt pedig az adatok kezelése alól.
NYOMTATOTT BETŰVEL, HITELES ADATOKKAL, OLVASHATÓAN KÉRJÜK KITÖLTENI!
Név*
Születési név*
Anyja neve*
Születési hely*
Születési idő*
Email cím*
Telefon szám:
Oktatási azonosító (amennyiben rendelkezik vele / ismeri)
Legmagasabb iskolai végzettség (kérjük, hogy a megfelelő válasz
mellett szíveskedjen X-el jelölni)
Végzettség nélkül
Általános iskolai végzettség
Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)
Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium,
szakképző iskola, szakiskola)
Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)
Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási
intézmény)
Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Egyéb szakképesítés/szakképzettség
Nyelvismeret
Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, hitelességüket aláírásommal igazolom, és tudomásul
veszem, hogy a felnőttképző Adatkezelő a személyes adataimat a felnőttképzéssel kapcsolatban
a
http://mvm.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/,
illetőleg
a
https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
elérési címen található adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.
Kelt.:…………………………………….
………………………………………
Aláírás
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