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Az MVM ESCO Urban Kft. (a továbbiakban: ,.Társaság") belső adatkezelési 
folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az 
alábbi Személyes Adatkezelési és Adatvédelmi Belső Szabályzatot (a 
továbbiakban: ,,Adatvédelmi Szabályzat", ,.Szabályzat") alkotja. 

Adatkezelő megnevezése: MVM ESCO Urban Korlátolt 
Felelősséqű Társasáq 

Adatkezelő céaieqyzékszá ma: 01-09-388121 
Adatkezelő adószáma: 27197307-2-41 
Adatkezelő székhelye: 1139 Budapest, Váci út 95. 
Adatkezelő képviselői: Kiss Csaba Attila, ügyvezető 

Balla Ferenc, üqyvezető 
Adatkezelő képviselőjének info@mvmesco.hu, 
elérhetősége: adatiaenvles@mvmesco.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Naqy Dóra Adriána 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36 20/591-7949, 

dora.naav@ndaleaal.hu 

Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival 
összhangban kell értelmezni. 

1. A Társaság tevékenységének ismertetése 

A Társaság küldetése az MVM ESCO Zrt. leányvállalataként az MVM Energetika 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.) társaságcsoportjának ESCO 
szolgáltatási tevékenységének kialakítása és a hazai energiahatékonysági 
piacon betöltött szerepének erősítése. 

Főtevékenysége energetikai beruházások hosszú távú szolgáltatási szerződés 
keretében történő megvalósítása, szakszerű üzemeltetése. 

Az ESCO szolgáltatások az alábbi területekre terjednek ki: 
• Épületek energetikai korszerűsítése; 

• Megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia- és/vagy hőellátó 
rendszerek kiépítése, kiemelten 

o napelemes rendszerek, valamint az energiatermelést támogató 
tároló rendszerek kialakítása; 

o hőszivattyús hűtési/fűtési rendszerek illesztése meglévő gépészeti 
rendszerekhez; 

o biomassza kazánok telepítése elsősorban ipari, mezőgazdasági 
környezetben; 
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• Távhőrendszerek, ipari létesítmények energiatermelő és elosztó 
berendezéseinek, eszközeinek korszerűsítése, kapcsolt energiatermelés 
kiépítése; 

• A technológiai elemek, szabályozásának, vezérlésének integrációja 
távfelügyeleti informatikai rendszerbe, az ehhez szükséges végponti 
elemek (okos mérők, egyéb hálózati eszközök) és központi rendszer 
kiépítése, működtetése; 

• Komposztáló- és biogáz termelő üzem létesítése, és üzemeltetése. 

2. A Szabályzat célja 

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Társaság a KIE-16, Az MVM 
Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi irányelvével 
összhangban olyan egységes alapelvek és szabályok alapján végezze az 
adatvédelmi tevékenységét, amelyek hozzájárulnak az MVM Csoport és a 
Társaság jogszerű működésének eléréséhez. 

A Társaság jelen Szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani 
kívánja 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a 
továbbiakban: ,,GDPR") 13-14. cikkeiben meghatározott érintteti 
tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. A Szabályzat célja, hogy 
alkalmazásával a Társaság megfeleljen az GDPR, és a személyes adatok 
kezelését érintő magyar jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, így az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: ,,lnfotv.") rendelkezéseinek. 

A Szabályzat célja a Társaságnak az 1. pontban rögzített tevékenységhez 
kapcsolódóan kezelt és feldolgozott személyes adatok védelmi rendszerének 
kiépítése és működtetése. 

Fentiekre tekintettel a Társaság a Szabályzat által meghatározott adatvédelmi 
rendszer, és az adatvédelemre vonatkozó adatvédelmi gyakorlat 
kialakításával a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és 
különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi. 

Jelen Szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások 
működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az 
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. 

A Társaság által kezelt és feldolgozott személyes adatokat védeni kell 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
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nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és 
sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a 
nyilvántartásokban kezelt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

3. A Szabályzat hatálya 

Tárgyi hatály: 

Jelen Szabályzat a Társaság adatvédelmi feladatait szabályozza az 
adatvédelmi központi irányelv figyelembevételével. A Szabályzat tárgyi 
hatálya kiterjed a Társaság által megismert vagy kezelt valamennyi személyes 
adatra. 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál folytatott valamennyi 
személyes adatot érintő számítógépes és manuális adatkezelésre, 
adatfeldolgozásra. 

Személyi hatály: 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság mindenkori ügyvezetőire, 
továbbá a Társasággal bármely polgári jogi szerződéses jogviszonyban álló 
azon személyekre, akik a Társaság által valamely minőségben (adatkezelő, 
illetve adatfeldolgozó) kezelt személyes adatokat megismerhetik, illetve 
akiknek a személyes adatát a Társaság kezeli. Társaság a jelen Szabályzat 
hatálybalépésekor nem alkalmaz munkavállalókat. 

A fentieknek megfelelően a Társasággal kötendő szerződésekben - 
esetlegesen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek, 
jogi személyek és egyéb szervezetek és ezek alkalmazottai vonatkozásában - 
biztosítani kell a jelen Szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését, különös 
tekintettel az adatfeldolgozási, adatbiztonsági, továbbá incidenskezelési 
rendelkezésekre. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy az érintett személyek a 
Szabályzatot (eseti kivonatát) a szükséges mértékben megismerjék; a 
szerződésnek erre vonatkozóan utalást kell tartalmaznia. 

Jelen Szabályzat alkalmazásában az egyéni vállalkozókat, illetve az 
adószámos magánszemélyként gazdasági tevékenységet végző személyeket 
természetes személynek kell tekinteni. 

A Szabályzat személyi hatálya nem terjed ki azonban a jogi személyeknek, 
bármely közhiteles nyilvántartás részét képező, illetve abban szerepelő 
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adataira, így a jogi személy nevére és formájára, valamint a jogi személy 
elérhetőségére vonatkozó adatokra. 

Időbeli hatály: 

A belső szabályzat a Társaság ügyvezetői által történő hatályba helyezéstől a 
hatályon kívül helyezés napjáig alkalmazandó. 

Jelen Szabályzat 2021. október 31. napján lép hatályba. 

4. Irányadó jogszabályok 

A Szabályzatot az alábbi jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni: 
- GDPR; 
- lnfotv.; 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

,,Ptk."). 

A Szabályzatot az alábbi Társaságon belül, illetve csoportszintű szabályozó 
eszközökkel összhangban kell alkalmazni: 

- az MVM Csoport Központi Irányítási Kódexe (KIK), 
- az MVM Csoport Információbiztonsági központi irányelve (KIE-17), 
- az MVM Csoport Belső ellenőrzésre vonatkozó központi irányelve (KIE-09), 
- az MVM Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi központi 

irányelve (KIE-16), és mellékletei, továbbá az abban felsorolt 
szabályozások, és hivatkozások, 

- az MVM Csoport szabályozó dokumentumok készítése című központi 
eljárásrendje (KER-12-01 ), 

- Adatvédelmi kézikönyv (továbbiakban: ,,Kézikönyv"; elérhető az MVM 
Csoport Minőségirányítási és Szabályozási Dokumentumtárában a 
Kézikönyvek könyvtárban), 

5. Fogalmak 

A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében, illetve 9. 
cikkében meghatározott fogalmakkal, valamint bizonyos pontokban 
kiegészítetten az lnfotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel, valamint a KIE- 
16-M-O 1 mellékletben szereplő adatvédelmi meghatározásokkal 

- Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(,,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, 
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kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható; 

- Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó 
minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek 
egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és 
a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 
vonatkozó személyes adatok; 

- Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy 
számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, 
amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

- Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a 
büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére 
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél 
keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett 
előéletre vonatkozó személyes adat; 

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett 
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján 
jelzi, hogy beleeqyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok 
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog 
is meghatározhatja 

- Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált 
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás 
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés 

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés 
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - 
adatok feldolgozását végzi; 

- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 
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- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. 

- Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, 
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek 
egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 

- Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

- Adatvédelmi tisztviselő: Az a természetes személy, aki a Társasággal munka 
vagy megbízási jogviszonyban áll és ennek keretében tájékoztatja az 
érintetteket a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogaik 
érvényesítéséről, ellenőrzi az adatkezelőnél a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülését, illetve kivizsgálja az 
adatvédelmi incidenseket, javaslatokat tesz azok orvosolására, valamint az 
adatkezeléssel összefüggésben felmerülő ügyekben kapcsolattartó 
pontként szolgál a NAIH felé. 

- Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem 
állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes 
személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön 
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a 
személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

- Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes 
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a 
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 
elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

- Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
- Bizalmas információ: valamennyi olyan személyes adatnak vagy üzleti 

titoknak nem minősülő információ, amely a Társaságra, vagy a Társasággal 
üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló személyre vonatkozik, és amelynek az 
általánosnál magasabb szintű védelmét a Felek közösen, vagy önállóan 
elhatározzák. 

- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 
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- Partner: a Társasággal szerződéses, vagy egyéb üzleti kapcsolatban álló 
nem természetes személy. 

- Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert 
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem 
könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból 
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele 
jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 

- MVM Csoport: az MVM Zrt. és az általa ellenőrzött vállalkozásokból álló 
elismert vállalatcsoport. 

- Biztonsági diszpécser szolgálat: Az MVM BSZK Zrt. értéknövelt 
szolgáltatásként működtet 7 /24 órás ügyeletet. A diszpécser szolgálat ellátja 
az MVM Csoport központi biztonsági ügyeleti funkcióját, folyamatosan 
felügyeli és támogatja az elvárt védelmi szintet. Elérhetőségei (+36-1) 304- 
3137, (+36-1) 304-3138, (+36-1) 304-3139, (+36-1) 205-3285, diszpecser@mvm 
bszk.hu 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen Szabályzat 
megalkotásakor a GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen Szabályzat 
fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az 
irányadóak. 

6. A Szabályzat kötelező felülvizsgálata 

A GDPR által támasztott elvárás, hogy az adatkezelő annak biztosítása 
érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra 
korlátozódjon, törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapítson meg. 

Jelen Szabályzat a fenti elvárásoknak megfelelően kötelezően 
felü lvizsgá la ndó: 

- a hatályossá válásától számított három évente, így a következő 
felülvizsgálat tervezett időpontja: 2024.11.01. 

- jelentős szervezeti változásokat követően, illetve 
- az adatkezelések változása, új adatkezelés bevezetése esetén 

haladéktalanul. 

A Társaság továbbá fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot 
egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja. Az Adatvédelmi Szabályzat 
módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon tájékoztatja. 

7. A Társaság adatkezelésének elvei, szabályai 
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Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy 
Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság az egyes adatkezelései, 
illetve az adatkezelésre vonatkozó eljárásai tekintetében kiemelten fontosnak 
tartja, hogy azok csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően, továbbá az alábbi alapelvek elvek szem előtt tartásával 
végezze, illetve gyakorlatát ezeknek megfelelően alakítsa ki: 

- jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság elvére tekintettel a 
Társaság a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, 
valamint az érintett számára átlátható módon, jog gyakorlása vagy 
kötelezettség teljesítése érdekében végzi. A Társaság által kezelt 
személyes adatok magáncélra való felhasználását a Társaság szigorúan 
tiltja. 

- célhoz kötöttség elvére tekintettel a Társaság a személyes adatok 
gyűjtését, kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, 
a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig végzi, és azokat 
nem kezeli az ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésére kizárólag a 
Mintaprojekt végrehajtása céljából, az abban történő részvétellel 
összefüggésben, vagy a Mintaprojekttel kapcsolatos tájékoztatás 
megadása céljából, illetve a részvétel során, a felhasználói 
magatartások tesztelése, a meres1 és a felhasználási helyek 
meghatározása, a berendezések telepítése, működtetése, cseréje, 
leszerelése érdekében kerül sor. 

A Társaság különös figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése mindenkor 
megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének, és amennyiben az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként 
jogellenes, az adatok törlésre kerüljenek. 

Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a Társaságnak 
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelése. 

- az adatminőség (adaffakarékosság és pontosság) elvére tekintettel a 
Társaság az általa végzett adatkezelés során, csak az adatkezelés céljai 
szempontjából megfelelő, releváns és szükséges mennyiségű személyes 
adatot kezel, illetve gyűjt. A Társaság továbbá észszerű intézkedéseket 
tesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, 
teljes körűek és naprakészek legyenek, valamint, hogy az adatkezelés 
szempontjából szükségtelen személyes adatok törlésre kerüljenek. Ahol 
ez lehetséges az informatika rendszer a személyes adatok szintaktikai 
ellenőrzésével is támogatja a pontosságot. 
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A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása és a hozzáférés 
ellenőrzése csökkenti az adatok véletlen vagy szándékos 
megváltoztatásának kockázatát. 

- korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően a Társaság az érintettek 
azonosítását lehetővé tevő személyes adatokat csak az adatkezelés 
céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli. Az adatkezelési cél 
megváltozását vagy megszűnését követően a Társaság gondoskodik az 
adatok törléséről. A személyes adatokat a Társaság ennél hosszabb 
ideig csak abban az esetben tárolja, tárolhatja amennyiben a személyes 
adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. 

A törlést minden esetben az adatgazdának jóvá kell hagynia, miután 
megvizsgálta nem áll-e fenn olyan körülmény, ami elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adat további tárolására. A személyes adatokat tartalmazó 
adathordozók selejtezésekor különös gondossággal kell eljárni. 

- integritás és bizalmasság elvére tekintettel a Társaság biztosítja a 
személyes adatok zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos 
védelmét, szervezési és technikai intézkedéseket tesz különösen az 
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelem kialakítása 
érdekében. Az adatok jogosulatlan felhasználás vagy közzététel elleni 
védelme érdekében a Társaság adatbiztonsági ellenőrzéseket alkalmaz 
a saját tevékenységei során. 

A Társaság által megtervezett és megvalósított információbiztonsági 
intézkedések biztosítják a személyes adatok bizalmas jellegét, integritását 
és rendelkezésre állását. 

A Társaság legkésőbb az adat felvételével egy időben minden esetben közli 
az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. 

A Társaság adatkezelői minőségében köteles biztosítani, hogy az érintett a 
Társaság által kezelt adataihoz - ha a törvény kivételt nem tesz - hozzáférjen, 
gyakorolhassa a tájékoztatáskéréshez, hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a 
korlátozáshoz, a törléshez, az adathordozhatósághoz, illetve a tiltakozási jogát. 

A Társaság által esetlegesen adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes 
adatok tekintetében az érintett jogainak biztosítása a Társaságot az 
adatkezeléssel megbízó adatkezelő kötelezettsége. 
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A személyes adatok kezelésében közreműködő munkatársak, illetve minden 
esetlegesen a Társasággal egyéb szerződéses viszonyban álló személyek 
(alvállalkozók, megbízottak stb.), akik a Társaság által valamely formában 
kezelt személyes adatokat megismernek kötelesek a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseit 
megismerni és maradéktalanul betartani. Az adatvédelmi szabályok megsértői 
- a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - fegyelmi, 
szabálysértési, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 

Ha a Szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a 
Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles 
azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál 
kezdeményezni. 

A személyes adatok jogszerű, megfelelő jogalapokkal történő kezelése 
érdekében a Társaság a GDPR 6-9. cikkei szerinti általános szabályokat betartja. 
A jogszerű működés érdekében alkalmazandó módszertani segédletet a 
Kézikönyv II. fejezete tartalmazza. Az Érintettek jogérvényesítésének, jogainak 
védelmének elősegítésére a Társaság köteles átlátható, közérthető 
tájékoztatást adni, és ennek során alkalmazni a GDPR 13-21. cikkei szerinti 
keretszabályokat. A Társaság ennek során segédletként a tájékoztatás tartalmi 
elemeit a Kézikönyv Ill. fejezete szerint alkalmazza. 

8. A Társaság adatvédelmi rendszere 

A Társaság a KIE-16 Az MVM Csoport személyes adatkezelési és adatvédelmi 
központi irányelvében és a kapcsolódó KER-16-01 Az MVM Csoport 
adatvédelmi incidenskezelés központi eljárásrendjében, valamint az ezekhez 
tartozó mellékletekben, formanyomtatványokban foglaltak szerinti működést 
tart fenn. 

A fentiekben felsorolt központi szabályozó dokumentumokban foglalt társasági 
feladatok elvégzése kötelező, a feladatok elvégzéséért a Társaság mindenkori 
ügyvezetői felelősek. 

A Társaság megfelelő adatvédelmi működését, a napi adatvédelmi feladatok 
végrehajtását az ügyvezetők és a csoportszinten definiált munkatársi hálózat 
biztosítja. 

A Társaság biztosítja a belső szabályozásai adatvédelmi szempontú 
összhangját. A Társaság nevében személyes adatokat kezelő ügyvezetők az 
adatkezelés szabályait nem csak a személyes adatok felhasználása során 
tartják/tartatják be, hanem miután megszűnt azok jogszerű felhasználási 
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lehetősége, a kompetenciájukba tartozó releváns adatok törléséről is 
gondoskodnak. 

A jelen Szabályzatban előírtak betartásáért a Társaság ügyvezetői a felelősek. 

Az adatvédelmi tudatosság növelése érdekében a Társaság csatlakozik az 
alapítójának, azaz MVM Esco Zrt.-nek évente megtartandó adatvédelmi 
tudatosság fenntartását célzó képzéseihez. Az oktatások megtartásáról az 
MVM Esco Zrt.-nél az oktatások témafelelős szervezeti egysége, vagy ilyen 
szervezeti egység hiányában a HR szakterület kell gondoskodjon az 
Adatvédelmi tisztviselő közreműködésével, az adatvédelmi tisztviselők által 
kiadott központi oktatási tananyag alapján (e-learning szervezésével, vagy 
szóbeli oktatás esetén az Adatvédelmi tisztviselő bevonásával). 

8.1. Ügyvezetők 

A Társaság mindenkori ügyvezetői a Társaság sajátosságainak 
figyelembevételével meghatározzák az adatvédelem szervezetét, az 
adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó 
feladat- és hatásköröket, és kijelölik az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a mindenkori ügyvezetők 
látják el megbízott adatvédelmi tisztviselő útján. 

Az ügyvezetők az adatvédelemmel kapcsolatosan: 
a) felelősek az érintettek GDPR-ban meghatározott jogainak gyakorlásához 

szükséges feltételek biztosításáért; 
b) felelősek a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges 

személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosításáért; 
c) felelősek az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt 

hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért; 
d) kiadják a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatait; 
e) kijelölik az adatvédelmi kérdések tárgyában hatáskörrel rendelkező 

személyt. 

8.2. Adatvédelmi tisztviselő 

A Társaság tevékenységére tekintettel a Társaság mindenkori ügyvezetői a 
GDPR 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kötelesek adatvédelmi tisztviselőt 
kijelölni. 

Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit a Társaság köteles 
nyilvánosságra hozni és folyamatosan a nyilvánosság számára elérhetővé 
tenni. 
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Adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelme területén szerzett 
ismeretei és gyakorlati tapasztalatai, valamint az adatvédelmi feladatok 
ellátására való alkalmasság alapján jelölhető ki. 

Az adatvédelmi tisztviselőnek az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei: 
a) segítséget nyújt az érintetteknek bármely az adatkezeléssel, vagy 

jogaikkal kapcsolatban felmerült kérdésük kapcsán; 
b) együttműködik a felügyeleti hatósággal; 
c) Adatvédelmi incidens esetén kezdeményezi a NAIH előtti eljárást, illetve 

tájékoztatást nyújt az Érintett részére az adatvédelmi incidens 
kockázatáról, hatásairól, valamint annak orvosolására tehető 
intézkedésekről; 

d) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő 
döntések meghozatalában; 

e) vezeti az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Szabályzatban meghatározott 
nyilvántartásokat a KIE- l 6-M-03 mellékletben rögzített csoportszintű 
adatkezelési célok és a Kézikönyv V. fejezetében leírt módszertan alapján; 

f) figyelemmel kíséri az adatvédelemmel és információszabadsággal 
kapcsolatos jogszabályváltozásokat, ezek alapján indokolt esetben 
kezdeményezi jelen Szabályzat módosítását; 

g) amennyiben nem ő végzi, kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi 
hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat 
elvégzését; 

h) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az ágazati 
jogszabályokban meghatározott, az adatkezelésre irányadó 
rendelkezések, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek és 
az adatbiztonsági követelményeknek megtartását; 

i) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

8.3. Kapcsolattartás 

Ha a Társaság bármely ügyvezetője a Társaság működése körében személyes 
adatkezeléssel összefüggően intézkedést igénylő körülményt észlel, az 
alábbiak szerint kell eljárnia: 

- Ha valamely érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet 
juttat el hozzá vagy a Társasághoz, köteles értesíteni az Adatvédelmi 
tisztviselőt. 

- Ha adatvédelmi incidensre utaló eseményt tapasztal vagy ezzel 
kapcsolatban bármely más releváns információhoz jut, haladéktalanul 
köteles értesíteni a Biztonsági diszpécser szolgálatot, illetve az 
Adatvédelmi tisztviselőt és köteles továbbítani neki a releváns 
dokumentumokat és információkat. 
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Ha a Biztonsági diszpécser szolgálata működési körében személyes 
adatkezelési tevékenységgel összefüggésbe hozható rendkívüli eseményt 
észlel, köteles értesíteni az Adatvédelmi tisztviselőt és köteles továbbítani neki 
a releváns információkat. 

A Társaság az MVM Csoport közös adatvédelmi tisztviselők közül a központi 
Döntési és Hatásköri Lista szerint az MVM Zrt. Ügyfél Vezérigazgató 
helyettesének döntése (KIE-16-O-01) alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselővel 
együttműködik. Az adatkezelési tevékenységek általános módszertanát a 
Kézikönyv VI. fejezete alapján végzi a Társaság, az egyes részterületek 
adatkezelési segédleteit a Kézikönyv IX-XVII. fejezetei alapján alkalmazza. 

9. Az adatkezelés jogszerűsége 

A Társaság a személyes adatok kezelését csak akkor végzi, amennyiben a 
GDPR 6. cikk ( 1) bekezdésében meghatározott joga lapok közül legalább az 
egyik alkalmazásának lehetősége fennáll az adatkezelés tekintetében, illetve 
a különleges adatok esetén amennyiben az adatkezelésnek a GDPR 9. cikk (2) 
és (3) bekezdéseiben foglalt feltételek teljesülnek. 

A GDPR 6. cikke alapján személyes adatok kezelése tehát legalább az alábbi 
jogalapok egyikének megléte esetén kezelhető: 

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez; 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges; 

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy 
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek. 

Különleges személyes adatokat a Társaság - figyelembe véve a GDPR 9. 
cikkében foglalt rendelkezéseket - abban az esetben kezel, ha annak 
fennállnak a GDPR 9. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételei, így 
különösen: 
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- az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok 
egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

- az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, 
valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi 
előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai 
gyakorlása érdekében szükséges; 

- az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi 
cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni; 

- az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az 
érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott; 

- az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási 
feladatkörükben járnak el; 

- az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy 
tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben 
tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az 
érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és 
konkrét intézkedéseket ír elő; 

- az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi 
célokból, az esetleges munkavállaló munkavégzési képességének 
felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás 
vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és 
szolgáltatások irányítása érdekében szükséges és ezen adatok kezelése 
olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, 
aki (szakmai) titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 

A Társaság a személyes adatok különleges kategóriáit csak a legszükségesebb, 
elengedhetetlen esetekben kezeli. 

Bűnügyi személyes adatot a Társaság nem kezel. 

A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezelése csak 
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 
felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A Társaság-figyelembe 
véve az elérhető technológiát - észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen 
esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti 
jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

9.1. Hozzájárulás jogalap alkalmazása 

A GDPR 6. cikk (l) bekezdésének a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) 
bekezdés a) pontja alapján kezelheti a Társaság az érintett (különleges) 

Kiadás: 1.0 
Hatályba helyezve: 2021. október 31. 

Dokumentum száma: MVMESCO-URBAN-SZB-0002 
Oldalszám: 17 /46 



MVM Esco 

személyes adatait, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy 
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

Az érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelést megelőzően a Társaság 
köteles az érintettet tájékoztatni az adatkezelésre vonatkozó - a GDPR. 13. 
valamint 14. cikkében meghatározott - releváns tényekről, ennek hiányában 
ugyanis az érintetti hozzájárulás nem tekinthető megadottnak, hiszen ezen 
információk hiányában érdemi döntést nem tud hozni az adatai tekintetében. 

A hozzájárulás érvényességének feltétele továbbá az önkéntesség, ezért 
az „érintett hozzájárulása jogalap" munkavállalók esetében 
(amennyiben a Társaság alkalmazna) főszabály szerint nem 
alkalmazható (a jogi függőség miatt az önkéntesség nem biztosítható) 
és 

- annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a 
szerződés teljesítésének feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok 
kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés 
teljesítéséhez. 

A hozzájárulási nyilatkozatnak - függetlenül annak megjelenési formájától - 
teljesítenie kell a következő feltételeket: 

- legyen egyértelmű, 
- más ügyektől elkülöníthető, 
- érhető, világos, egyszerű nyelvezetű. 

Az érintettet az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
erről a jogáról, illetve a visszavonás módjáról a hozzájárulási nyilatkozatban 
vagy az ezzel egyidőben átadott adatkezelési tájékoztatóban kell tájékoztatni. 

A hozzájárulás visszavonásának olyan egyszerűnek kell lenni, mint amilyen a 
hozzájárulás megadása. 

9 .2. Szerződéses jogalap alkalmazása 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Társaság megfelelő 
jogalappal rendelkezik az adatkezelésre vonatkozóan, amennyiben az 
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges. Szerződéskötésre irányuló közvetlen 
cselekmények esetében (ajánlatkérés, ajánlatadás, szerződéses feltételek 
egyeztetése) szintén ez a jogalap alkalmazandó. 
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9 .3. Jogi kötelezettség jogalap alkalmazása 

Tipikus jogszabályi kötelezettségek teljesítése esetén a Társaság a GDPR 6. cikk 
( 1) bekezdés c) pontja alapján kezeli az érintetti személyes adatokat. Ilyen jogi 
kötelezettséget ír elő a Társaság számára - különösen - az Sztv., az Art., az Mt. 
rendelkezései. A jogi kötelezettségre hivatkozva csak azokat a személyes adat 
kategóriákat szabad tárolni, amelyeket az adott jogszabály előír, azokat viszont 
kötelező. 

Az lnfotv. 5. § (5) bekezdése értelmében, ha a kötelező adatkezelés 
időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi 
önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem 
határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább 
háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy 
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat 
kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét a Társaság, mint adatkezelő 
dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig 
megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 
továbbiakban: ,,NAIH", ,,Hatóság") kérésére a Hatóság rendelkezésére 
bocsátja. 

9.4. Létfontosságú érdek jogalap alkalmazása 

A GDPR 6. cikk ( 1) bekezdés d) pontja szerinti jogalapra tekintettel kezelhető az 
érintett személyes adata, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik 
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. A 
Társaság főszabály szerint nem alapítja az adatkezelését a létfontosságú 
érdekre, mint jogalapra. 

9 .5. Közérdekű, közhatalmi jogosítvány jogalap alkalmazása 

A GDPR 6. cikk ( 1) bekezdés e) pontja alapján kezelhető a személyes adat, ha 
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges. 

9 .6. Jogos érdek jogalap alkalmazása 

A GDPR 6. cikk ( 1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel jogosult a 
Társaság a jogos érdekei alapján kezelni a személyes adatokat, ha az 
adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. Kivételt képez ez alól, ha ezen érdekekkel 
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szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai 
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek. 

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság érdekmérlegelési 
tesztet készít, mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az 
érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását vizsgálja 
és megfelelően alátámasztja. 

Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság azonosítja jogos érdekét az 
adatkezeléshez, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az 
érintett alapjogot. A Társaság a mérlegelés során figyelembe veszi különösen a 
kezelt, illetve kezelendő adat természetét és szenzitív jellegét, 
nyilvánosságának mértékét, az esetlegesen bekövetkező szabálysértés 
súlyosságát stb. 

Az érdekmérlegelési teszt részeként szükségességi-arányossági tesztet folytat 
le a Társaság, amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli 
kivételeknek és a védelem korlátozásainak a feltétlenül szükséges mérték 
határain belül kell maradniuk. A kezelhető adatok jellege és mennyisége nem 
haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges mértéket. 
Az arányosság vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti kapcsolat 
értékelését foglalja magában. A választott eszközök a szükségesség mértékét 
nem haladhatják meg, azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a 
meghatározott cél elérésére. 

A súlyozás elvégzése alapján a Társaság megállapítja, hogy kezelhető-e a 
személyes adat. 

A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből 
egyértelműen kiderül, hogy mely jogos érdek alapján és miért tekinthető 
arányos korlátozásnak az, ha a Társaság e jogalapra hivatkozva kezeli a 
személyes adatot, tehát a Társaság adatkezeléséhez fűződő jogos érdeke 
miért múlja felül az érintett érdekeit, illetve jogait. 

10. Adatvédelmi hatásvizsgálat 

A természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal 
járó esetekben - figyelembe véve a Hatóság honlapján közzétett GDPR 35. cikk 
(4) bekezdés szerinti kötelező hatásvizsgálati eseteket - a Társaság köteles - 
annak érdekében, hogy az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és 
céljait, valamint a kockázat forrásait figyelembe véve felmérje a magas 
kockázat különös valószínűségét és súlyosságát - az adatkezelés előtt 
adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni. Ez a hatásvizsgálat magában foglalja 
különösen az említett kockázat mérséklését, a személyes adatok védelmét, 
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valamint a GDPR-nak való megfelelés bizonyítását célzó tervezett 
intézkedéseket, garanciákat és mechanizmusokat. 

A Társaság a hatásvizsgálat lefolytatása során a Kézikönyv XVI. fejezet 
rendelkezései (különösen az adatvédelmi hatásvizsgálat minta) alapján jár az 
alábbiakkal kiegészítetten. 

10.1. Adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása 

Amennyiben valamely új adatkezelési folyamat- annak jellegére, hatókörére, 
körülményeire, céljaira tekintettel - valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelés 
megkezdését megelőzően a Társaság hatásvizsgálatot folytat le arra 
vonatkozóan, hogy az adatkezelési folyamat a személyes adatok védelmét 
hogyan érinti. Egymáshoz hasonló adatkezelési műveletek, amelyek hasonló 
kockázatokat jelentenek egyetlen egy hatásvizsgálat keretében is 
elvégezhetők. 

10.2. A hatásvizsgálat elemei 

a) az adatkezelés leírása 

A hatásvizsgálat lefolytatása során részletesen be kell mutatni a vizsgált 
adatkezelést, kitérve az adatkezelés környezetének vizsgálatára is. Be kell 
mutatni ezek alapján az alábbiakat: 

- személyes adatok körét, 
- adatkezelés célját, 
- adatkezelés joga lapján 
- adatfelvétel módját, 
- kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, 
- megőrzési határidőket, 
- az adatkezelést támogató informatikai rendszereket, 
- el kell készíteni az adatkezelés funkcionális leírását. 

b) jogszabályi megfelelőség 

A hatásvizsgálat kiterjed arra is, miként felel meg az adatkezelés a GDPR 
előírásainak, illetve az adatkezelő hogyan biztosítja az érintetti jogok 
gyakorlásának feltételeit. 

c) szükségesség-arányosság vizsgálat a 

A Társaság elvégzi az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési 
műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatát. A szükségességi és 
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arányossági vizsgálat során tételesen ellenőrizni szükséges az alábbi 
intézkedéseket: 

- meghatározott, kifejezett és jogos cél(ok) (célhoz kötöttség), 
- az adatkezelés jogszerűsége, 
- a kezelt adatok megfelelőek, relevánsak, és a szükséges adatokra 

korlátozódnak ( adatta karékosság), 
- korlátozott tárolási időtartam. 

d) kockázatok, bekövetkezési valószínűség és súlyosság meghatározása, 
elemzése 

A hatásvizsgálatban a Társaság elemzi a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve magas kockázatokat, bekövetkezési valószínűséget és 
súlyosságot, így első lépésként szükséges egy kockázati lista felállítása. 

Ennek megfelelően vizsgálja: 
- a kockázatok forrását, természetét 
- sajátosságait, 
- súlyosságát (elhanyagolható-mérsékelt-magas kockázat), 
- miként fordulhatnak elő az egyes kockázatok kapcsán a nem kívánt 

hatások, mekkora a valószínűsége ennek bekövetkeztének és ez milyen 
következményekkel jár az érintett magánszférájára nézve. 

e) garanciák és intézkedések meghatározása 

A hatásvizsgálatban szükséges kitérni továbbá arra, hogy a Társaság milyen 
intézkedéseket tesz a kockázatok csökkentése, illetve azok megszüntetése 
érdekében. Részletezni kell továbbá, hogy az intézkedés milyen mértékben 
csökkenti a kockázatot, ki felelős az intézkedés végrehajtásáért és az 
intézkedés mennyire általános megoldása a kockázat csökkentésének, ki 
felelős az intézkedések megtételéhez és végrehajtásához szükséges feltételek 
(tárgyi, technikai, személyi, anyagi) biztosításáért, mennyi időn belül szükséges 
az adott intézkedés végrehajtása. 

A hatásvizsgálat elvégzését követően szükség szerint, de legalább az 
adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén gondoskodik 
a hatásvizsgálat felülvizsgálatáról, mely során a kockázatok értékelését újra 
elvégzi. A kockázatok felülvizsgálatát legalább 3 évente el kell végezni. 

10.3. Előzetes konzultáció 

Amennyiben a Társaság által elvégzett hatásvizsgálat lefolytatásának 
eredményeképp megállapítható, hogy az adatkezelési folyamat 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár, úgy a Társaság az adatkezelési 
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folyamat megkezdését megelőzően köteles konzultációt kezdeményezni a 
Hatósággal. 

A konzultáció kezdeményezése során a Társaság csatolja: 
- az elvégzett hatástanulmányt, 
- a Társaság ügyvezetőinek elérhetőségét, 
- az adatkezelési folyamatban résztvevő adatkezelő(k), adatfeldolgozó(k) 

feladatköreinek felsorolását, 
- az adatkezelés célját, módját és az érintettek jogai, szabadságai 

biztosításának védelmében hozott intézkedéseket, garanciákat. 

11. Adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése 

A Társaság a jogszerűség, elszámoltathatóság, átláthatóság elvének 
megfelelően számos a Társaság adatkezelésével kapcsolatos nyilvántartás 
vezetésére kötelezett. Ezen belső nyilvántartások vezetése történhet papír, 
illetve elektronikus úton is. A nyilvántartások vezetésének célja, hogy elősegítse 
a Társaság jogszerű adatkezelését, illetve elősegítse az érintetti jogok 
gyakorlását. 

11.1. Adatkezelési Nyilvántartás 

A Társaság, mint adatkezelő a GDPR 30. cikk (l) bekezdése alapján köteles 
minden az általa végzett adatkezelési tevékenységet nyilvántartásba venni, 
és a nyilvántartást vezetni (a továbbiakban: ,,Adatkezelési Nyilvántartás"). Az 
adatkezelési tevékenység azon adatkezelési műveletek, tevékenységek 
összességét jelenti, amelyek egy meghatározott adatkezelési cél 
megvalósításához szükségesek. 

Az Adatkezelési Nyilvántartásnak az egyes adatkezelési tevékenységek 
tekintetében legalább az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia: 

- az adatkezelés célja, 
- az érintetti kör, 
- az Adatkezelési tevékenységért felelős szervezeti egység, 
- az adat tárolásának helye, 
- az igénybe vett adatfeldolgozó, 
- címzettek köre, 
- személyes adatok köre. 

Fontos kiemelni, hogy egy adott adatkezelési tevékenységet az életciklusa 
alatt több jogalapja is lehet alapítani, így szükséges ezek mindegyikét 
feltüntetni az Adatkezelési Nyilvántartásban. 

Az Adatkezelési Nyilvántartás tartalmát az átláthatóság és 
elszámoltathatóság elvének szem előtt tartásával rendszeresen - legalább 
évente - felül kell vizsgálni és naprakészen kell tartani, így különösen: 
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rögzíteni kell az új adatkezelési tevékenységeket, különösen új 
adatkezelési cél vagy új érintetti kör esetén; 

- a már meglévő adatkezelési tevékenység módosulása esetén rögzíteni 
kell például, ha az Adatkezelési tevékenységért felelős szervezeti 
egység, az adat tárolásának a helye, az igénybe vett adatfeldolgozó, 
a címzettek köre, a személyes adatok köre megváltozott; 

- törölni kell a már nem végzett adatkezelési tevékenységeket. 

Az Adatkezelési Nyilvántartást a Társaság Adatvédelmi tisztviselője köteles 
vezetni. 

A Társaság az Adatkezelési Nyilvántartás alapján figyelemmel kíséri az egyes 
adatkezelési tevékenységek tekintetében az adatmegőrzésre irányuló 
jogszerű vagy jogszerűen megállapított időtartamot, melynek elteltét 
követően törölni köteles a személyes adatot. Annak biztosítása érdekében, 
hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon az 
adatkezelési tevékenységért felelős személy köteles rendszeresen, 
dokumentált módon felülvizsgálni az általa kezelt személyes adatokat az 
alábbiak szerint: 

- naponta, amennyiben az Adatkezelési Nyilvántartás a vonatkozó 
adatkezelési cél tekintetében napokban meghatározott időtartamot 
rögzít; 

- havonta, amennyiben az Adatkezelési Nyilvántartás a vonatkozó 
adatkezelési cél tekintetében hónapokban meghatározott 
időtartamot rögzít; 

- negyedévente, amennyiben az Adatkezelési Nyilvántartás a vonatkozó 
adatkezelési cél tekintetében a munkaviszony vagy egyéb jogviszony 
végét rögzíti; 

- negyedévente, amennyiben az Adatkezelési Nyilvántartás a vonatkozó 
adatkezelési cél tekintetében az elévülési idővel összefüggő 
időtartamot rögzít; 

- a tárgyév végét megelőző negyedéves felülvizsgálat során, 
amennyiben az Adatkezelési Nyilvántartás a vonatkozó adatkezelési 
cél tekintetében a tárgyév végét rögzíti. 

Az adatkezelési nyilvántartásra vonatkozó minta-nyilvántartást a Kézikönyv 
XXIII. fejezete alapján az Adatkezelési nyilvántartás c. dokumentum 
tartalmazza. 

11.2. Adattovábbítási nyilvántartás 

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, az érintettek 
tájékoztatásának elősegítése, illetve a GDPR 5. cikkében foglalt alapelvek 
megvalósítása érdekében adattovábbítási nyilvántartást vezet. 
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Az adattovábbítási nyilvántartás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: 
- a Társaság által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját; 
- az adattovábbítás jogalapját; 
- a továbbított személyes adatok körének meghatározását; 

Az adattovábbítási nyilvántartás vonatkozó minta-nyilvántartást az 
Adattovábbítási nyilvántartás c. dokumentum tartalmazza. 

Az adattovábbítási nyilvántartást a Társaság Adatvédelmi tisztviselője köteles 
vezetni. 

11.3. Megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartás 

A Társaság a GDPR 5. cikkében nevesített átláthatóság és elszámoltathatóság 
elvének érvényre juttatása érdekében nyilvántartás vezet az érintetti jogok 
gyakorlásával kapcsolatos megkeresésekről, annak tartamáról, valamint 
annak teljesítéséről. 

A megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartást a Társaság Adatvédelmi 
tisztviselője köteles vezetni. 

A megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó minta-nyilvántartást 
a Megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartás c. dokumentum tartalmazza. 

11.4. Adatvédelmi incidens nyilvántartása 

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartására vonatkozóan a 15.3. pont 
tartalmaz rendelkezéseket. 

11.5. Adatkezelés megszüntetési nyilvántartás 

A Társaság a GDPR 5. cikkében nevesített átláthatóság és elszámoltathatóság 
elvének érvényre juttatása érdekében nyilvántartás vezet azon személyekről, 
akik a törlési jogukkal élve, kezdeményezték, hogy a Társaság törölje az általa 
kezelt, az érintettre vonatkozó adatokat. 

Az adatkezelés megszüntetési nyilvántartást a Társaság Adatvédelmi 
tisztviselője köteles vezetni. 

Az adatkezelés megszüntetési nyilvántartásra vonatkozó minta-nyilvántartást 
az Adatkezelés megszüntetési nyilvántartás c. dokumentum tartalmazza. 
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11 .6. Adatfeldolgozói nyilvántartás 

A Társaság köteles nyilvántartást vezetni arról a tevékenységéről is, melyet 
valamely adatkezelő nevében adatfeldolgozói minőségben végez. 

A GDPR. 30. cikk (2) bekezdésének értelmében a nyilvántartás a következő 
információkat tartalmazza: 

- az adatkezelő neve és elérhetőségei, valamint az adatvédelmi 
tisztviselőnek a neve és elérhetőségei; 

- az adatkezelővel megkötött adatfeldolgozási megállapodásra 
vonatkozó adatok; 

- esetleges al-adatfeldolgozó neve és elérhetőségei; 
- az esetleges al-adatfeldolgozói megállapodásra vonatkozó adatok; 
- adatfeldolgozói megállapodásban szereplő adatkezelési tevékenység 

célja, érintetti kör; 
- személyes adatok kategóriái; 
- Az adatfeldolgozó által alkalmazott IT rendszer/ egyéb módszer 
- adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy 
a nemzetközi szervezet azonosítását (adatai, jogalapja, célja); 

- az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések 
általános leírása. 

Az adatfeldolgozói nyilvántartásra vonatkozó minta-nyilvántartást a Kézikönyv 
XXIV. fejezete alapján az Adatfeldolgozói nyilvántartás c. dokumentum 
tartalmazza. 

Az adatfeldolgozói nyilvántartást a Társaság Adatvédelmi tisztviselője köteles 
vezetni. Az adatfeldolgozói nyilvántartást az alapjául szolgáló adatfeldolgozási 
megállapodások módosulása, megszunese vagy új adatfeldolgozási 
megállapodás megkötésével egyidejűleg folyamatosan kell frissíteni. 

12. Adatfeldolgozó igénybevétele és a közös adatkezelés 

Ha az adatkezelést a Társaság nevében más végzi, illetve akkor is, ha a 
Társaság más nevében végzi az adatkezelést, úgy a Társaság kizárólag olyan 
adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat 
nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való 
megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai 
és szervezési intézkedések végrehajtására. 

A Társaság, mint adatkezelő - illetve amennyiben adatfeldolgozói 
minőségében további adatfeldolgozókat vesz igénybe olyan 
adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek a GDPR 32. cikkében 
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foglalt előírásoknak. Az adatfeldolgozási megállapodásait a Társaság minden 
esetben írásbeli szerződésben köti meg. 

A Társaság által alkalmazni rendelt adatfeldolgozói szerződést a KIE-16-NY-O 1 
nyomtatvány szerint készítik el a felek, az adatfeldolgozással és közös 
adatkezeléssel kapcsolatos módszertani segédletet a Kézikönyv VII. fejezete 
tartalmazza. A minta megállapodás alkalmazásáért a Társaság ügyvezetői a 
felelősek. 

Az adatfeldolgozással összefüggő szerződéskötés szándékát a 
szerződésgazdaként - a Társaság beszerzésért felelős terület kijelölt 
megbízottja köteles bejelenteni az Adatvédelmi tisztviselőnek. Az 
Adatvédelmi tisztviselő köteles nyilatkozni arról, hogy a külsős adatfeldolgozó 
társasággal a rendelkezésére bocsátott információk alapján megköthető-e a 
szerződés. 

Amennyiben a fentiektől eltérően az eset összes körülményét figyelembe véve 
nem adatfeldolgozásnak, hanem közös adatkezelésnek minősül az érintett 
jogviszony, akkor a Társaság és a további adatkezelők a közöttük létrejött 
megállapodásban kötelesek meghatározni a GDPR-ban foglalt 
kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, különösen az 
érintettek jogainak gyakorlásával és tájékoztatásával kapcsolatban. Elő kell 
írni, hogy az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való 
tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az 
adatkezelőnek. A megállapodásban meg kell jelölni továbbá, hogy melyikük 
tartja az kapcsolatot az érintettel. A megállapodást e tekintetben az 
Adatvédelmi tisztviselőnek is véleményezni kell. A megállapodás lényegéről 
az érintetteket tájékoztatni kell. Biztosítani kell az érintett jogait abban az 
esetben is, ha azokat a megállapodás feltételeitől függetlenül kívánja 
gyakorolni. 

A belső SLA szolgáltatókkal a Csoportszintű Szolgáltatási Keretszerződések, 
valamint a Csoportszintű beszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 
keretszerződések tekintetében az adatfeldolgozási megállapodást az MVM 
Zrt. köti meg. 

13. Adatbiztonsági szabályok 

A Társaság az adatkezelés során mindvégig gondoskodik a kezelt személyes 
adatok ésszerűen elvárható legmagasabb szintű biztonságáról. A Társaság az 
adatkezelési műveleteit oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, 
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 
védelmet is ideértve (integritás és bizalmi jelleg). A Társaság továbbá a 
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személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a 
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 
Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai 
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek a GDPR, valamint az egyéb személyes adatvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 

A Társaság az adatkezelés időtartama alatt az adatok biztonságos tárolása, az 
időtartam lejártával az adatállomány végleges és visszaállíthatatlan törlése, 
fizikai megsemmisítése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Amennyiben a Társaság képviseletét ellátó személynek a munkavégzésre 
irányuló jogviszonya megszűnik a Társasággal, a szerződés hatálya alatt 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a saját eszközeiről (laptop, 
telefon, stb.), nyilvántartásaiból véglegesen töröli. 

A személyes adatokra vonatkozó adatbiztonsággal kapcsolatban a részletes 
előírásokat az MVM Csoport Információbiztonsági központi irányelve 
tartalmazza. 

14. Iratok kezelésére vonatkozó adatvédelmi rendelkezések 

Tekintettel arra, hogy a Társaság által kezelt iratok személyes adatokat 
tartalmazhatnak, így azok tárolása során megfelelő biztonsági intézkedéseket 
szükséges megtenni. 

A Társaság az MVM Csoport Információbiztonsági központi irányelv iratkezelési 
renddel foglalkozó fejezetével összhangban, az alábbi intézkedéseket teszi az 
adatok biztonságának biztosítása érdekében. 

14.1. Papíralapon kezelt személyes adatok tekintetében 

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az 
alábbi intézkedéseket alkalmazza: 

- az adatokat csak az arra jogosultak (ügyvezetők és az anyavállalat MVM 
ESCO Zrt. részéről kijelölt munkavállalók) ismerhetik meg, azokhoz más nem 
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férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak. A Társaság nyilvántartást 
vezet az adatokat megismerő személyekről; 

- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni, ahová csak az arra 
jogosultsággal rendelkező személy léphet be; 

- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra 
kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági 
szabályokat alkalmazza a Társaság; 

- a papíralapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, 
iratmegsemmisítésre szakosodott vállalkozó igénybevételével kell a 
személyes adatoktól megfosztani 

14.2. Számítógépen tárolt személyes adatok 

Csak a számítógépen, hálózaton nem tárolt személyes adatok biztonsága 
érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket 
alkalmazza: 

- az adatkezelés során használt számítógépek az MVM Energetika Zrt. 
tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező 
joggal bír 

- a számítógépen található személyes adatokat tartalmazó 
dokumentumokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 
jogosultsággal lehet hozzáférni az arra jogosult által; 

- amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje 
letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az 
adat újra vissza nem nyerhető; 

- a személyes adatokat kezelő hálózaton az anyavállalat által a 
vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; 

- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökön alkalmazott jelszó 
használatával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati 
hozzáférését. 

A Társaság elektronikusan kezelt személyes adatokat kizárólag olyan esetben 
nyomtat ki, amikor ez kifejezetten szükséges valamilyen jog gyakorlásához vagy 
kötelezettség teljesítéséhez. 

15. Adatvédelmi incidensek kezelésének rendje 

Az alábbiakban meg nem határozott kérdésekben az adatvédelmi incidensek 
kezelését a KER-16-01 Az MVM Csoport Adatvédelmi incidenskezelés című 
központi eljárásrend szerint kell végezni. Az adatvédelmi incidensek 
kezelésének módszertanát - a központi információbiztonsági szabályozókkal 
összhangban - a Kézikönyv VIII. fejezete tartalmazza, az adatvédelmi 
incidensek kockázatértékelési módszertana, illetve az incidensek 
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bejelentéséhez szükséges elérhetőségek a Kézikönyv XV. fejezetében 
találhatók. 

Az adatbiztonság sérülése, illetve a Társaság által kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, módosulása, 
jogosulatlan továbbítása vagy nyilvánosságra hozatala, továbbá az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférés (a továbbiakban: ,,adatvédelmi incidens") 
bekövetkezését, vagy bekövetkezésének gyanúja fennállása esetén a 
Társaság, illetve a Társaság által kezelt személyes adatokat bármely jogviszony 
alapján megismerő személy köteles az e pontban foglaltak szerint eljárni. 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, 
vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, 
többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik 
korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy 
a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés 
engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási 
kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, 
illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági 
vagy szociális hátrányt. 

A Társaság ezért a tudomására jutott adatvédelmi incidenst az alábbi előírások 
szerint kezeli. 

15.1. Adatvédelmi incidens gyanújának bejelentése, meghatározása 

Általában az incidensek bekövetkezése előtt vagy bekövetkezése során 
különleges emberi viselkedés és/vagy az informatikai rendszer helytelen, 
szokatlan működése lép fel. Az esemény későbbi nyomon-követhetősége 
érdekében fontos, hogy szakmai kompetencia hiányában az incidenst észlelő 
ne avatkozzon be, saját hatáskörben ne kezdje meg az esemény kivizsgálását. 
(Kivételt képez ez alól a vagyoni kárelhárítás, illetve az emberi élet védelmében 
tett intézkedések.) 

Incidens észlelésekor minden lényeges részletet azonnal fel kell jegyezni, a 
számítógép képernyőről másolatot kell készíteni (amennyiben releváns). 

A Társaság annak érdekében, hogy az esetleges incidensek kivizsgálása 
hatékonyan megtörténhessen, az adatvédelmi incidensre utaló körülmények, 
adatok bejelentéséhez kapcsolódó formanyomtatványt alkalmaz. 
Amennyiben a Társaság ügyvezetői olyan körülményt észlelnek, tapasztalnak, 
amely alapján elképzelhető, hogy adatvédelmi incidens történt vagy 
adatvédelmi incidens van folyamatban a Társaságnál, haladéktalanul, de 
legfeljebb 4 munkaórán belül kötelesek az adatvédelmi incidensre utaló 
körülmények, adatok bejelentéséhez kapcsolódó formanyomtatványt 
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kitölteniük és szükséges a kitöltött dokumentumot megküldeniük a Társaság 
Adatvédelmi tisztviselőjének. Az adatvédelmi incidensre utaló körülmények, 
adatok bejelentéséhez kapcsolódó formanyomtatvány az Adatvédelmi 
incidens bejelentő formanyomtatvány c. dokumentumban található. Az 
Adatvédelmi tisztviselő a bejelentést (a formanyomtatványt) haladéktalanul 
továbbítja a Biztonsági diszpécser szolgálat részére. 

Bejelentés esetén szükséges arra is figyelemmel lennie a bejelentőnek, hogy az 
incidens érinti-e a Társaság informatikai rendszerét, vagy szerződött 
partnereinek informatikai rendszerét, illetve fennáll-e az esélye az érintettek 
szélesebb körének személyes adatainak szivárgására, jogosulatlan személyek 
általi hozzáférésére. Amennyiben az incidens a Társaság informatikai rendszerét 
is érinti, a Társaság ügyvezetői kötelesek értesíteni az MVM Esco Zrt. 
információbiztonsági feladatokkal megbízott partnerét (informatikus), aki 
köteles az incidens kivizsgálásában segítséget nyújtani az Adatvédelmi 
tisztviselőnek. 

A Társaság az Adatvédelmi tisztviselő közreműködésével köteles 
haladéktalanul értesíteni a Társaság mindazon szerződött partnerét, akiknek 
adatfeldolgozást végez, amennyiben az incidens a szerződött fél információs 
rendszerét érinti, és az értesítés elmaradásával további sorozatos incidens 
bekövetkeztének esélye fenn áll. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatvédelmi tisztviselő jogosult minden iratba 
betekinteni, illetve minden helyiségbe belépni, amely az adatvédelmi incidens 
elhárításához szükséges. 

15.2. Adatvédelmi incidens meghatározása, kivizsgálása, értékelése 

A bejelentést követően a lehető legrövidebb idő alatt, az észlelésétől számított 
24 órán belül, de legkésőbb 36 órán belül - figyelembe véve az eset összes 
körülményét - meg kell határozni, kellő bizonyosságot kell róla szerezni, hogy 
valóban adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Adatvédelmi 
tisztviselő meghatározása szerint kimondható, hogy nem történt adatvédelmi 
incidens, akkor nincsen további adatvédelmi tennivaló. Amennyiben 
adatvédelmi incidens következett be, azt az Adatvédelmi tisztviselő felveszi az 
adatvédelmi incidens nyilvántartásba. Amennyiben Csoportszintű adatkezelési 
tevékenységekkel összefüggő adatvédelmi incidens történt, úgy az incidenst 
az MVM Zrt. adatvédelmi tisztviselője veszi nyilvántartásba. 

Az Adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens 
kivizsgálását és értékelését - informatikai rendszert érintő incidens esetén az 
informatikussal együttműködve -, továbbá megteszi mindazon szükséges 
elsődleges lépéseket, melyek alkalmasak arra, hogy az adatvédelmi incidens 
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által okozott károk mértékét csökkentsék, vagy további adatvédelmi 
incidensek létrejöttét megakadályozzák. 

A Társaság Adatvédelmi tisztviselője - informatikai rendszert érintő incidens 
esetén az informatikussal együttműködve - információkat gyűjt az incidensről, 
megvizsgálja a bejelentésben foglaltakat és amennyiben szükséges, a 
bejelentőtől további adatokat kér be az incidensre vonatkozóan. A kivizsgálás 
során az alábbi információkat (amennyiben azok a bejelentésből nem 
derülnek ki) szükséges felderíteni a lehetőségekhez mérten: 

- az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
- az adatvédelmi incidens egyéb körülményeit, 
- az adatvédelmi incidens által érintett adatok körét, mennyiségét, 
- az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, 
- az adatvédelmi incidens várható hatásait, 
- az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére 

megtett intézkedések felsorolását. 

A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 4 munkaórán 
belül teljesíti. 

Az Adatvédelmi tisztviselő meghatározza, hogy az adatvédelmi incidens 
Csoportszintű adatkezelési tevékenységhez kapcsolódik-e, azaz Csoportszintű 
adatvédelmi incidensről van-e szó, vagy csak a Társaság adatkezelési 
tevékenységéhez kapcsolódik, és kezdeményezi adatvédelmi incidens kezelő 
csoport megalakulását. Az adatvédelmi incidens kezelő csoport tagjaiként 
közreműködnek a Társaság ügyvezetői és az Adatvédelmi tisztviselő. Az 
adatvédelmi incidens kezelő csoport feladata az incidens kivizsgálása és az 
incidens kezelésre vonatkozóan javaslatok tétele. 

Az incidensre utaló esemény vizsgálatát legkésőbb a bejelentésnek a Társaság 
Adatvédelmi tisztviselőjéhez érkezéstől számított három munkanapon belül be 
kell fejezni. 

A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas 
kockázattal jár-e az érintettek jogaira és kötelezettségeire, milyen jellegű 
kockázatról van szó (kockázati elemzés) és szükséges-e az érintettek 
tájékoztatása az incidensről, illetve hatósági bejelentés szükséges-e. 
Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak 
tartalmazni kell ennek indokait is. 

A Társaság az adatvédelmi incidenst az alábbi szempontok szerint értékeli: 

- az incidens típusa (bizalmassági, integritási vagy elérhetőségi), 
- a személyes adatok jellege (személyes adat/ különleges kategória), 
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- a személyes adatok száma, 
- az érintett személyek száma, 
- az érintett természetes személyek kategóriái, 
- az érintett természetes személyek azonosíthatósága, 
- a természetes személyre nézve fennálló következmények valószínűsége 

és súlyossága; 
- az érintett adatkezelés jogalapja 

Különösen az alábbi feltételek fennállása esetén minősíthető kockázatosnak az 
adatvédelmi incidens: 

- az incidensben érintett adatok között találhatóak a személyes adatok 
különleges kategóriáiba eső adatok; 

- az incidensben érintett személyes adatok száma meghaladja a 2000 
darabot; 

- az incidensben érintett természetes személyek között találhatóak 16. 
életévüket be nem töltött természetes személyek: 

- az incidensben érintett természetes személyek száma meghaladja a 
1 OOO főt; 

- az incidensben érintett személyes adatok alkalmasak az érintettel 
történő közvetlen kapcsolatfelvételre; 

- a személyes adatok alkalmasak az érintett természetes 
személyazonosságának ellopására vagy a személyazonosságával való 
visszaélésre; 

- az incidensben érintett személyes adatok alkalmasak arra, hogy 
pénzügyi veszteséget okozzanak az érintettjüknek. 

Az adatvédelmi incidens kockázatértékelésére a Gyorsteszt az adatvédelmi 
incidens kockázatai súlyának leírásához c. dokumentum kitöltésével kerül sor. 

Az adatvédelmi incidens kezelő csoport a vizsgálat alapján javaslatokat 
fogalmaz meg az incidens kezelésére, elhárítására és a javaslat alapján a 
Társaság ügyvezetőinek haladéktalanul döntést kell hozniuk arról, hogy 
kötelező-e megtenni a Hatóság részére a bejelentést, illetőleg kötelező-e az 
Érintettek tájékoztatása. A Társaság ügyvezetői a döntésüket az eset összes 
körülményeit mérlegelve és az Adatvédelmi tisztviselő állásfoglalását 
figyelembe véve hozzák meg. 

15.3. Az adatvédelmi incidens nyilvántartása 
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A kizárólag a Társaságot érintő adatvédelmi incidensről a Társaság 
Adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet. Amennyiben Csoportszintű 
adatkezelési tevékenységekkel összefüggő adatvédelmi incidens történt, úgy 
az incidenst az MVM Zrt. adatvédelmi tisztviselője veszi nyilvántartásba. 

A Társaság adatvédelmi incidens nyilvántartása tartalmazza: 
az incidens megnevezését, bejelentés időpontját, 
az érintett személyes adatok körét, 
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
az adatvédelmi incidens időpontját, 
az adatvédelmi incidens körülményeit, 
az adatvédelmi incidens differenciálását, hatásait, 
az orvoslására megtett intézkedéseket és 
egyéb jogszabályban előírt adatokat. 

Az adatvédelmi incidens nyilvántartására vonatkozó minta-nyilvántartást az 
Adatvédelmi incidens nyilvántartás c. dokumentum tartalmazza. 

15.4. Helyesbítő-megelőző intézkedések bevezetése 

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos vizsgálat eredménye alapján az 
Adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz a Társaság ügyvezetőinek a helyesbítő 
és/vagy megelőző intézkedések bevezetésére a hasonló adatvédelmi 
incidensek megelőzése érdekében. 

A javasolt helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések bevezetéséről a 
Társaság ügyvezetői döntenek. 

15.5. Az adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóság részére 

A Társaság az adatvédelmi incidenst a Társaság tudomására jutását követően 
haladéktalanul, de legkésőbb az incidens Társaság tudomására jutásától 
számított 72 órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve, ha az incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, a 
Társaság Adatvédelmi tisztviselője köteles ennek okát igazolni a Hatóság 
részére. Az adatvédelmi incidens bejelentéséről a Társaság ügyvezetői 
határoznak az adatvédelmi incidens kezelő csoport javaslatai alapján. 

A Hatósági bejelentést az KIE-16-NY-02 dokumentum 
formanyomtatványban kell megtenni a Hatóság előírásai szerint. 

szerinti 
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Az adatvédelmi incidenseknek a Hatósághoz történő bejelentéséért - a 
Társaság ügyvezetőivel történt egyeztetést követően - az Adatvédelmi 
tisztviselő a felelős. 

15.6. Az érintettek tájékoztatása adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jer a 
természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az érintettek 
tájékoztatása szükséges, a Társaság Adatvédelmi tisztviselője haladéktalanul 
értesíti az érintetteket. Az érintettek tájékoztatása független a Hatóság felé 
irányuló tájékoztatási kötelezettségtől. 

Nem kell az érintetteket tájékoztatni: 

- ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott 
végre az érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az 
illetéktelen személyek számára való hozzáférést az adatokhoz vagy 
megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét. 

- ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan 
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési 
kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg. 

- ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az 
esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell 
tájékoztatni, mely tájékoztatás elektronikus úton is megtörténhet. 

Az érintettek tájékoztatását az Adatvédelmi tisztviselő a Társaság ügyvezetőivel 
történt egyeztetést követően köteles elvégezni. 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell: 
az incidens jellegét, 
a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségét és az 
Adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, 
az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 
és az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket. 

Az érintettek tájékoztatásának mintáját a Kézikönyv XXVI. fejezete tartalmazza. 

16. Az érintettek jogainak érvényesítése 

A Társaság fokozott figyelmet fordít arra, hogy a GDPR 12-23. cikkeiben, 
meghatározott érintetti jogok érvényesítése megfeleljen a jogszabályi 
követelmények és az érintettek elvárásinak. 
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Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint 
jogosult arra, hogy hozzáférjen a GDPR 15. cikkében meghatározott 
információkhoz, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a 
jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését vagy 
kezelésének korlátozását, illetve amennyiben a GDPR 21. cikkében foglalt 
feltételek teljesülnek, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, vagy élhet 
az adathordozhatóság jogával, illetve hozzájárulás visszavonásának jogával 
közvetlenül a Társaságnak az adatigenyles@mvmesco.hu vagy 
info@mvmesco.hu e-mail címére vagy székhelyére megküldött levélben, vagy 
személyesen a Társaság székhelyén, továbbá jogosult a Társaság Adatvédelmi 
tisztviselőjéhez is fordulni a dora.nagy@ndalegal.hu e-mail címen, a személyes 
adatainak kezelése vonatkozásában. 

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem előterjesztése esetén a 
Társaság Adatvédelmi tisztviselője kezeli és teljesíti a kérelmeket, vagy 
intézkedik a kérelmek teljesítéséről. A Társaság az érintettnek adott minden 
tájékoztatást főszabály szerint írásban tesz meg. Ha az érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 
megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

A Társaság köteles az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő 
kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül írásban, 
közérthető formában választ ad. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

A Társaság a jogok gyakorlásával kapcsolatban tett intézkedéseiről szóló 
tájékoztatást, illetve a jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedést (például a 
dokumentumok rendelkezésre bocsátását is) díjmentesen köteles biztosítani az 
érintett számára. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy 
különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért 
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat 
fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az Adatvédelmi tisztviselő évente, a tárgyév végét követő január 31. napjáig 
jelentést, statisztikai adatszolgáltatást küld az MVM Csoport közös adatvédelmi 
tisztviselői számára a Társaság vonatkozásában a tárgyévben előforduló 
kérelmekről és címzetti értesítésekről. A jelentés tartalmazza érintetti jogonkénti 
bontásban a kérelmek számát, és a megtett intézkedéseket. 
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Jogellenes adatkezelés esetén az Érintett számára a Társaság biztosítja a 
megfelelő jogorvoslati lehetőségeket panasztételi nem peres, vagy peres 
opciókkal. Az ügyvezetők kötelesek ehhez a hatáskörükbe tartozó minden 
támogatást megadni a Társaság érdekeit védő jogi képviselő számára. A 
Társaság Adatkezelési Tájékoztatóinak tartalmazniuk kell a Magyarországon 
illetékes Felügyeleti Hatóság (NAIH) megnevezését és elérhetőségét, amiről az 
Adatvédelmi tisztviselő köteles gondoskodni. 

16.1. A kérelem elutasításának lehetőségei 

A GDPR 12. cikk (4) bekezdésében, valamint a 32. cikkében foglalt 
(adatbiztonsági) szabályokra tekintettel, az érintettet megillető jogok 
gyakorlására - az adatkezelésre vonatkozó előzetes általános tájékozódáshoz 
való jog kivételével - csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve kérelme 
tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van 
lehetőség. 

Nem biztosítható a jogok gyakorlása a kérelmező személyének azonosítását 
korlátozottan lehetővé tevő módon benyújtott, így különösen: 

- a más jogszabályban meghatározott teljes bizonyító ereJu 
magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő, vagy 

- az elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy 
- elektronikus levél, telefonon, valamint telefax útján érkezett 

kérelmek esetén. 

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, a Társaság 
jogosult az érintett kérelmét elutasítani, és köteles tájékoztatni az érintettet jogai 
gyakorlásának módjáról. 

A Társaság nem fogadja el a személyazonosítás telefonos úton történő 
egyetlen formáját sem, így az érintett telefonon nem kezdeményezheti 
jogainak érvényesítését. 

16.2. Tájékoztatás és hozzáférés 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően a Társaság köteles 
- amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában - az adatkezelésre vonatkozó alábbi 
információkat érintettek rendelkezésére bocsátani: 

a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei; 

Kiadás: 1.0 
Hatályba helyezve: 2021 . október 31. 

Dokumentum száma: MVMESCO-URBAN-SZB-0002 
Oldalszám: 37/46 



MVM Esco 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 
jogalapja; 

d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek 
kategóriái, ha van ilyen; 

e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról; 

g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét; 

h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 

szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének 
előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat 
megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat 
az adatszolgáltatás elmaradása. 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a Társaság az 
érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon 
túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat: 

a) az érintett személyes adatok kategóriái; 
b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van 

ilyen; 
c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok 

nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg a Társaság a 
tájékoztatást: 

a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de 
legkésőbb egy hónapon belül; 

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára 
használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 
vagy 

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes 
adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni. 

A GDPR 13-14. cikkei szerinti érintetti tájékoztatást az érintettel - a személyes 
adatok kezelésének konkrét körülményeit figyelembe véve- az alábbiak szerint 
közli a Társaság: 
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- a személyes adatok megszerzésének időpontjában, ha nem az érintettől 
szerezték meg, akkor a megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de 
legkésőbb egy hónapon belül és díjmentesen; 

- ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára 
használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 

- ha a tájékoztatóban szereplőn kívül más címzettel is közlik az adatokat, 
akkor legkésőbb az ilyen címzettel történő első közléskor; 

- ha a megszerzés céljától eltérő (tájékoztatóban eredetileg nem 
szereplő) adatkezelést is kíván végezni a Társaság, akkor a további 
adatkezelést megelőzően. 

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben: 

- az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal, 
- a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek 

bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, 
- az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos 
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik 
vagy 

- a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban 
előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell 
maradnia. 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció 
könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan 
és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az 
érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való 
tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított 
legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, 
továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést 
és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A kérelem teljesítése körében írt 
válaszlevelet a Társaság ügyvezetőinek és az Adatvédelmi tisztviselőnek is 
szignóznia kell. Valamint a visszajelzést tartalmazó iratot minden esetben iktatni 
kell a bejövő kérelem ügyszámára hivatkozással. 

Az érintett hozzáférési joga - a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal 
összhangban - az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki: 

- adatkezelés céljai; 
- érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják; 
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- személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
- érintett jogai a személyes adatok kezelése körében; 
- az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket; 
- automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk. 

16.3. Helyesbítés 

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság - amennyiben a szükséges 
adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak - indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbíti. Amennyiben az érintett személyes adatának 
helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre a személyes adat, amelyre a már 
kezelt adatot helyesbíteni kell, hiánypótlásra hívja fel a Társaság az érintettet. 

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok 
pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülnek a jelen 
Szabályzat 16.5. pontjának megfelelően. 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve 
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság 
tájékoztatja e címzettekről. 

16.4. Törlés 

A Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes 
adatot, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult, az érintett kéri az 
adatok törlését (visszavonja a hozzájárulását) és nincs más adatkezelési 
jogalap. 

A Társaság törli továbbá a személyes adatokat, amennyiben: 
- már nincs szükség a személyes adatokra; 
- az érintett a GDPR 21. cikkének megfelelően tiltakozik a személyes adatai 

kezelése ellen; 
- a személyes adatok kezelése jogellenes; 
- jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése. 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek 
fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a 
személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, 

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog 
gyakorlása, vagy 

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az 
Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített 
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tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam 
alatt), vagy 

c) ha közérdekű archiválás céljából, vagy 
d) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, 

vagy 
e) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükséges. 

A személyes adatot a Társaság olyan módon törli, hogy helyreállítása többé ne 
legyen lehetséges. 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel 
a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság 
tájékoztatja e címzettekről. 

16.5. Az adatkezelés korlátozása 

Az érintett kérelmezheti a Társaságnál a rá vonatkozóan tárolt személyes 
adatok megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 
az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének 
megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes 
adatok kezelését; 
az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás 
korlátozását kéri; 
az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez; 
az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke 
szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének 
erejéig. 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának 
időtartamára - de legfeljebb 5 napra - az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, 
a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a 
kérelmezőt tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz 
kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

- az érintett hozzájárul az adatkezeléshez; 
- jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése; 
- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében 

szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy 
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- jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozását a Társaság feloldja, a korlátozás 
feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja 
azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, 
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a 
Társaság tájékoztatja e címzettekről. 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról 
Társaság előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

16.6. Tiltakozás 

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az 
adatkezelés jogalapja 

- a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy 
- a GDPR 6. cikk ( 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes 
adatokat, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, a Társaság ügyvezetői döntenek. Az ezzel kapcsolatos 
álláspontjukról véleményben tájékoztatják az érintettet. 

A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok a 16.5. pontnak 
megfelelően korlátozásra kerülnek. 

16. 7. Adathordozhatóság 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 
amennyiben: 

Kiadás: 1.0 
Hatályba helyezve: 2021. október 31. 

Dokumentum száma: MVMESCO-URBAN-SZB-0002 
Oldalszám: 42/46 



MVM Esco 

- az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre 
olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett 
az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk ( 1) 
bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont] és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az érintett kérelmezheti továbbá a Társaságtól, hogy az általa kezelt személyes 
adatokat egy másik, az érintett által egyértelműen megjelölt Társaságnak 
továbbítsa. 

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű 
vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan 
érintené mások jogait és szabadságait. 

16.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben az érintett személyes adatai Társaság általi kezelésének jogalapja 
az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az 
érintett bármikor visszavonhatja. Az érintettet a hozzájárulás visszavonásának 
jogáról, illetve a visszavonás módjáról a hozzájárulási nyilatkozatban vagy az 
ezzel egyidőben átadott adatkezelési tájékoztatóban kell tájékoztatni. A 
hozzájárulás visszavonásának olyan egyszerűnek kell lenni, mint amilyen 
egyszerű volt a hozzájárulás megadása. A Társaság az érintett által adott 
hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait 
jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha 
az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll. 

16. 9. A személyes adatok az érintett halálát követően 

Az érintett halálát követő öt éven belül, az elhunytat életében megillető 
jogokat az érintett közeli hozzátartozója, vagy az érintett által arra ügyintézési 
rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban 
foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél 
több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - 
meghatalmazott személy, illetve az lnfotv. szerint meghatározott személy 
jogosult érvényesíteni. 

17. Felelősség, jogorvoslat, jogérvényesítés 
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A Társaság, mint adatkezelő felelősséggel tartozik az érintettek személyes 
adatai kezelésének jogszerűségéért. 

A Társaság, mint adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel 
az érintettekkel szemben az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta 
be az adatkezelővel kötött szerződésben, illetve az irányadó jogszabályokban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, 
vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal 
ellentétesen járt el, egyebekben az adatfeldolgozó a Társaság által végzett 
adatfeldolgozói tevékenységért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

A Társaság kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a harmadik személyekkel kötött 
szerződésekből eredő titoktartási kötelezettségének teljes mértékben eleget 
tegyen, e kötelezettséget pedig a tevékenységeben közreműködő 
személyekkel - így különösen az MVM ESCO Zrt. által kirendelt személyekkel-, 
illetve a vele szerződésben álló további személyekkel, jogi személyekkel is 
betartassa. 

Az érintett, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy 
személyiségi jogi jogsértést szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől 
vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a 
Társaság, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 
műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, 
ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező 
jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik 
minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az 
adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés 
által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, 
kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal 
ellentétesen járt el. 

Ha a Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát 
megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. 

Az érintettel szemben a Társaság felel az általa igénybe vett adatfeldolgozó 
által okozott kárért és a Társaság köteles megfizetni az érintettnek az 
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 
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A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj 
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett 
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 
idézte elő. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli 
felelősség. 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az 
lnfotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy a Társaság 
személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat a Társasághoz megadott 
elérhetőségein, illetve az adatigenyles@mvmesco.hu vagy info@mvmesco.hu 
e-mail címen keresztül, ezen felül jogosult a Társaság Adatvédelmi 
tisztviselőjéhez is fordulni a dora.nagy@ndalegal.hu email címre küldött 
megkereséssel. 

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panaszával jogosult 
közvetlenül a hatósághoz fordulni, és bejelentéssel élhet a Hatóságnál: 

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
telefonszám: +36 ( 1) 391-1400 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap: www.naih.hu 

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz 
fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon 
eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 
(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) 
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati 
portal/birosag-kereso oldalon. 
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