Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató

KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KORONAVÍRUS ELLENI VÉDETTSÉGI ADATOK KEZELÉSÉRŐL
MUNKAVÁLLALÓK/FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE
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 kiegészítő tájékoztatást adja.
A jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató az adatkezelő társaság által a munkavállalóiról/foglalkoztatottairól,
(jelen tájékoztatás során beleértve e fogalomba a kölcsönzött munkavállalókat, diákokat, Ptk. szerinti megbízottakat
is), illetőleg az MVM Zrt. által a társaság munkavállalóiról/foglalkoztatottairól kezelt koronavírus elleni védettségi
adatokra vonatkozik, és a közérthetőség érdekében kiegészítése az adatkezelő általános munkavállalói
adatkezelési tájékoztatója pandémiás adatkezelési céljára vonatkozó tájékoztatásnak.
A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § (1) bekezdése szerint a munkáltató (a jelen Tájékoztató alkalmazásában az MVM Csoport adatkezelő
tagvállalata) - az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel - a
SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) felvételét azon foglalkoztatott esetében, aki
a Rendelet 2021. november 1-i hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel, a munkavégzés feltételeként
állapíthatja meg, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a rendeletben meghatározottak szerint
mentesül.
A munkáltató társaság, illetve az MVM Zrt., mint a csoportszintű biztonsági kontroll tevékenységet ellátó
anyavállalat, a Vállalkozáscsoport ellenőrző tagja a Rendelet adott munkáltatónál való alkalmazásának, a védőoltás
felvételének adott munkáltatónál a munkavégzés feltételeként való megállapítása szükségességének
meghatározása érdekében fel kívánják mérni az MVM Csoportbeli munkáltatók vonatkozásában a Rendelet szerinti
foglalkoztatottak jelenlegi védőoltás felvételi mértékét, arányát.
Ehhez szükséges az adott munkáltató foglalkoztatottjai védettségére vonatkozó személyes adatainak (védőoltás
2021. november 1. előtti önkéntes felvételének, a felvétel alóli mentesülésnek a ténye, a védettség időtartama) az
adott foglalkoztatott munkáltatója és az MVM Zrt. általi kezelése a Rendelet szerinti esetleges munkáltatói
intézkedés meghozatala előtt is.
Az MVM Zrt., mint az MVM Vállalkozáscsoport ellenőrző tagja a munkáltató társaság munkavállalóinak a jelen
Tájékoztatóban ismertetett személyes adatai kezelését a jogos érdeke jogalapján önálló Adatkezelőként végzi.
A Vállalkozáscsoport ellenőrző tagjának, ill. a GDPR preambulumának (48) pontja szerint a Vállalkozáscsoport
részét képező Adatkezelőknek jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy számára a Vállalkozáscsoporton belül belső
adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak, ideértve a foglalkoztatottak személyes adatainak a
kezelését is.
A jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre (különösen, de nem
kizárólagosan adatbiztonság, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos
jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek, stb.) az Adatkezelő Általános Munkavállalói Adatkezelési
Tájékoztatójában részletesen szabályozottak az irányadóak.
1, Az Adatkezelők a jelen Tájékoztató kapcsán:
Adatkezelő-1:
Székhelye:
Postacím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Adatvédelmi tisztviselő:

MVM BSZK Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő)
1117 Budapest, Budafoki út 54.
1300 Budapest, Pf. 355.
info@mvm-bszk.hu
+36 1 304 3111
Kovács István (dpo@mvm.hu)

Adatkezelő-2:
Székhelye:
Postacím:
Honlapjának címe:
E-mail cím:
Telefonszám:
Adatvédelmi tisztviselő:

MVM Zrt.
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
www.mvm.hu
mvm@mvm.hu
+36 1 304 2000
Kovács István (dpo@mvm.hu)
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2, Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke a
Rendelet szerinti munkáltatói intézkedés meghozatala szükségességének felmérésére, Magyarország energia
ellátása zavartalanságának biztosítása, az üzletfolytonosság kockázatainak mérséklése. A különleges adatok
kezelése az Adatkezelő számára foglalkoztatással összefüggő jogi kötelezettség (GDPR 9. cikk (2) b)), az
egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények biztosítása érdekében szükséges.
3, Az adatkezelés célja: Járványveszély megelőzése, csökkentése, pandémiás helyzetekben az energiaellátás
műszaki biztonsága és az üzletfolytonosság kockázatainak mérséklése, ill. a bevezető részben részletesen
meghatározottak elvégzése.
4, A kezelt adatok köre, forrása
Az adatkörök megnevezése
Név, Születési név, Születési idő, HR Törzsszám, Értesítési cím
(tartózkodási helye), Munkáltató, Szervezeti egység, Munkakör,
Telefonszám, E-mail cím, Személyazonosító igazolvány száma,
Belföldi-külföldi tartózkodási hely, Úticél, Járványnak való kitettség,
Fertőzésveszélyre vonatkozó adat

Miért szükséges?
Az országos energiaellátás műszaki
biztonsága és az üzletmenet folytonosság
kockázatainak minimalizálása érdekében
szükséges.

Védettségre vonatkozó adatok, Védettség időtartama

Az Adatkezelő munkaszervezési céljából,
a munkavállalók védettségének felmérése
érdekében szükséges a bevezető részben
részletesen
meghatározottakra
figyelemmel.

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintett; az MVM Zrt. anyavállalat részére az Érintett munkáltatója.
5, Az adatok megismerésére jogosultak
Címzettek/Adatfeldolgozók megnevezése
Közlés célja
MVM Zrt. (önálló adatkezelő)
Csoportszintű biztonsági kontroll tevékenység ellátása
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
érdekében.
MVM Services Zrt. (adatfeldolgozó)
Csoportszintű HR tevékenység általános ellátása SLA
1081 Budapest, II. János Pál papa tér 20.
szolgáltatásként az Adatkezelő részére.
MVMI Informatika Zrt. (adatfeldolgozó)
Az Adatkezelő által használt IT rendszerek
Székhely: 7030 Paks, Vasút utca 1.
működésének biztosítása, adattárolás.
Microsoft Magyarország Kft. (adatfeldolgozó)
Microsoft Forms felhős szolgáltatás felhasználása
Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft park 3.
adatgyűjtésre
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő HR tevékenységét ellátó munkavállalói ismerhetik
meg feladataik ellátása érdekében. A személyes adatok a fenti Címzettek részére kerülnek továbbításra.
6, Az adatkezelés időtartama a pandémiás veszélyhelyzet megszűnéséig.
7, Egyéb
Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelés az Adatkezelő munkavállalói adatkezelésének részét képezi, ezért a jelen
kiegészítő 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
az
„MVM
BSZK
Zrt.”
menüpont
alatt:
https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink
,valamint
https://mvm.hu/Rolunk/KozerdekuInformaciok/AdatkezelesiTajekoztatok .
A jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató az Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató mellékletét
képezi, így annak elválaszthatatlan részének minősül. A jelen kiegészítő Tájékoztatóban nem, vagy nem teljes
körűen ismertetett kérdésekre az Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatóban közöltek az irányadóak.
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