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KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

MVM CSOPORT TAGVÁLLALATOK CSOPORTSZINTŰ PROJEKTJEIBEN 
RÉSZTVEVŐ MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 
27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei 
alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adja. 
 
Az MVM Csoport tagvállalatai egységes elvek szerint gazdálkodnak  az MVM Csoport üzleti 
tevékenységéhez kapcsolódó csoportszintű (több tagvállalat részvételével folyó) projektekben részt 
vevő munkavállalók humán erőforrásaival. Az MVM Csoport ilyen csoportszintű projektmunkákban részt 
vevő egyes tagvállalata(i) a feladatok teljesítésében közreműködő más tagvállalatoknak a csoportszintű 
projektmunkában résztvevő munkavállalóiról a humán erőforrásokkal történő optimális gazdálkodás 
érdekében személyes adatokat kezel(nek).  
 
A jelen tájékoztató az  ezen adatkezelésekről szóló információkat bocsátja az érintett munkavállalók 
rendelkezésére. 
 
A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem 
alkalmazhatók. 
 
1, Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma 

 
Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, 
vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés(ek) 
kapcsán az MVM Vállalkozáscsoport 1. sz. mellékletben megjelölt tagvállalatai az adatkezelők.  
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletében felsorolt Adatkezelők rögzítik, hogy a jelen 
Tájékoztató szerinti, a csoportszintű projektmunkákkal összefüggő adatkezelések tekintetében 
a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek, a jelen Tájékoztató szerinti 
adatkezelések adatkezelései céljait és eszközeit az 1. sz. mellékletében felsorolt Adatkezelők 
közösen határozzák meg, és erre közös adatkezelési megállapodást kötöttek egymással.  

Ezen közös adatkezelés vonatkozásában a Csoportszintű Vezető Adatkezelő az MVM Services 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, 
azonosító, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 
tényező) alapján azonosítható. Jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés vonatkozásában Érintettnek 
minősülnek az Adatkezelővel/Munkáltatóval munkaviszonyban álló és a csoportszintű (több tagvállalat 
részvételével folyó) projektekben résztvevő természetes személyek.  
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok 
tekintetében nem alkalmazhatók. 
 
2, A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok 
 

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

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény . 
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3, Az adatkezelés jogalapja  
 
Az Érintett munkáltatója mint Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés – a munkavállalójával kötött munkaszerződés – 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett – a munkavállaló – az egyik fél. 
 
Az MVM Csoport más – az Érintett-tel munkaviszonyban nem álló, a csoportszintű projektben résztvevő 
– tagvállalata, mint Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, 
az Adatkezelő jogos érdeke alapján történő adatkezelés. 
 
A más – az Érintett munkáltatójának nem minősülő – tagvállalat Adatkezelőknek jogszerű gazdasági 
érdeke, hogy az MVM Csoport üzleti tevékenységének támogatására a csoportszintű projektekbe 
megfelelő humán erőforrásokat – megfelelő szakértelemmel rendelkező, más tagvállalattal 
munkaviszonyban álló, MVM Csoportbeli munkatársakat – vonjanak be az Érintett munkáltatójának 
hozzájárulásával, és azok munkaerejét optimálisan használják fel. 
 
Az Érintettnek joga van rá, hogy tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat 
nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 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. 
 
4, Az adatkezelés célja  
 
Gazdálkodás csoportszintű (több tagvállalat részvételével folyó) projektek résztvevőinek erőforrásaival. 
 
5, A kezelt adatok köre 
 

Az adatkörök megnevezése  Miért szükséges? 
Név, Beosztás, Munkahely, Szervezet,  
Szakterületet érintő ismeretek, kompetencia, 
Erőforrás igény, Erőforrás gazda. 

A csoportszintű projekt munkákban résztvevő 
munkavállaló azonosításához és a humán 
erőforrásokkal történő gazdálkodáshoz 
szükséges. 

 

A kezelt adatok forrása : A munkáltatójának minősülő Adatkezelő felé közvetlenül az Érintett 

munkavállaló, más csoportbeli társaság részére az Érintett munkáltatója. 
 
6, Az adatok megismerésére jogosultak 
 

Címzettek megnevezése Közlés célja 

Önálló adatkezelők: 
Az 1. sz. mellékletben felsorolt MVM Csoport 
tagvállalatok 
 

Adatfeldolgozók:  
MVMI Informatika Zrt.  
Székhely: 7030 Paks, Vasút utca 1. 
Cégjegyzékszám: 17 10 001240 
 
MVM Services Zrt. 
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa 
tér 20. 
Cégjegyzékszám: 01-10-048351 

 
 
A csoportszintű projekt erőforrásokkal történő 
gazdálkodás. 
 
 
Az Adatkezelő részére IT szolgáltatások 
nyújtása, adattárolás. 
 
 
Az Adatkezelő részére támogató szolgáltatások 
nyújtása. 
 

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

Az adott csoportszintű projekt (amelyben az érintett delegált közreműködő) lezárásáig 

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

A fent részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást az 

Adatkezelő nem végez. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak mellett személyes 
adatainak a munkáltató Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az 
MVM Vállalkozáscsoport tagvállalatainak munkavállalói részére közzétett általános munkavállalói 
adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amelynek elérhetősége: 
 https://mvm.hu/hu-HU/Rolunk/KozerdekuInformaciok/AdatkezelesiTajekoztatok. 
 
Jelen kiegészítő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a fent hivatkozott tájékoztató részét képezik, 
azzal együttesen alkalmazandók, így az ebben nevesítetten külön nem említett kérdésekről (pl. 
adatbiztonság, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek, stb.) a fent hivatkozott 
publikus adatkezelési tájékoztatóban olvasható részletes tájékoztatás. 
 
Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a jelen közös adatkezelés vonatkozásában a Csoportszintű 
Vezető Adatkezelő az MVM Services Zrt., aki a https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink  MVM Services 
Zrt. weboldalán elérhető jelen adatkezelési tájékoztatókban tájékoztatja az Érintetteket. 
 
A közös adatkezelésben résztvevő 1. sz. mellékletben felsorolt Adatkezelők a közös adatkezelési 
megállapodásukban megbízták a Csoportszintű Vezető Adatkezelőt azzal, hogy az Adatvédelmi 
incidenseket a nevükben és képviseletükben teljes jogkörrel kivizsgál ja, az adatvédelmi hatóság 
irányában a szükséges bejelentést megtegye, adott esetben az érintetteket erről értesítse, nyilvános 
közleményeket publikáljon, és az egyéb elengedhetetlenül szükséges intézkedéseket megtegye.   
 
A jelen közös adatkezeléssel kapcsolatban a Csoportszintű Vezető Adatkezelő kizárólagos feladata, 
hogy: 

- Döntsön a közös adatkezelés megkezdéséről, illetve az adatkezelés megszüntetéséről.  
- A tudomására jutott Adatvédelmi Incidenseket kezelje. 
- Eljárjon a jelen Közös Adatkezelési Megállapodás bővítése, vagy felmondása során. 

 
Az 1. sz. mellékletben felsorolt Adatkezelők jogosultak az Érintettek jogainak gyakorlásával és 
érvényesítésével kapcsolatos kérdések és kérelmek megválaszolására az Érintettek tájékoztatási, 
hozzáférési jogának gyakorlása, törlés, helyesbítés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása, adatok 
tárolásának megszüntetése, jogorvoslati jogának gyakorlása tekintetében. 

 
  

https://mvm.hu/hu-HU/Rolunk/KozerdekuInformaciok/AdatkezelesiTajekoztatok.
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1. számú melléklet 

Az MVM Vállalkozáscsoport érintett tagjai (Munkáltatók/Közös Adatkezelők) 

 
Az MVM Vállalkozáscsoport érintett tagvállalatai Általános Adatvédelmi Rendelet szerint i csoportszintű 

adatvédelmi tisztviselői: Dr. Arató Dezső és Kovács István (elérhetőségük: dpo@mvm.hu). 

Adatkezelő: MVM Zrt.  

Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  

Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

Honlapjának címe: w ww.mvm.hu  

E-mail cím: mvm@mvm.hu  

Telefonszám: +36 1 304 2000  

Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu) 

 

Adatkezelő: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

Postacím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Budapest 1963 
Cégjegyzékszáma: 01-10-140263  

Honlapjának címe: w ww.mvmnext.hu,  

E-mail cím: ugyfelszolgalat@ mvm.hu 

Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 9999  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Arató Dezső (dpo@mvm.hu)  

 

Adatkezelő: MVM Services Zrt. 

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20 

Postacím: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20 

Cégjegyzékszáma: 01-10-048351  

Honlapjának címe: https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink (Services) 

E-mail cím: info.mvmservices@mvm.hu 

Telefonszám: +36 30 737 8270 

Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)  

 

Adatkezelő: MVM Émász Áramhálózati Kft. 
Székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György u 13. 

Postacím: 3501 Miskolc Pf. 1. 

Cégjegyzékszáma: 05 09 013453 

Honlapjának címe: w ww.mvmemaszhalozat.hu 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu 

Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 99 99 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Arató Dezső (dpo@mvm.hu)  

 

Adatkezelő: MVM Démász Áramhálózati Kft. 

Székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.  

Postacím: 6701 Szeged Pf.199.  

Cégjegyzékszáma: 06-09-010805  

Honlapjának címe: w ww.mvmdemaszhalozat.hu   

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu  

Telefonszám: +36 62 565 600  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Arató Dezső (dpo@mvm.hu)  
 

Adatkezelő: MVM Ügyfélkapcsolati Kft.  

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

Postacím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

Cégjegyzékszáma: 01-09-324580  

Honlapjának címe: w ww.mvmnext.hu; https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink  (MVM Ügyfélkapcsolati Kft.)  

E-mail cím: mvm-ugyfelkapcsolat@mvm.hu  

Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 9999  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Arató Dezső (dpo@mvm.hu) 

 

Adatkezelő: MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. 

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

Postacím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

Cégjegyzékszáma: 01-09-324580  

Honlapjának címe: https://w ww.mvmnext.hu/vallalati-informaciok/leanyvallalatok/MV M-EE-ugyfelkapcsolati-Kft 
E-mail cím: mvm-ugyfelkapcsolat@mvm.hu  

Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 9999  

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Arató Dezső (dpo@mvm.hu) 
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Adatkezelő: MVM Partner Zrt. 

Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

Postacím: 1255 Budapest 15., Pf. 77. 

Honlapjának címe: https://w ww.mvmpartner.hu/ 

E-mail cím: mvmp@mvmp.hu 

Telefonszám: +36 1 202 0134 

Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu) 

 

Adatkezelő: MVMI Zrt. 

Székhelye: 7030 Paks Vasút u. 1. 

Postacím: 7030 Paks Vasút u. 1. 

Honlapjának címe: http://w w w.mvmi.hu/ 

E-mail cím: info@mvmi.hu 

Telefonszám: +36-75/501-590 

Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu) 
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