ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
KIHELYEZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATON RÉSZVÉTELLEL
KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL, ESETI HOZZÁJÁRULÁSSAL
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 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
(alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
Az MVM Vállalkozáscsoport jelen Tájékoztató melléklete szerinti tagvállalatai munkavállalóik
részére több helyszínen ingyenes egészségügyi szűréseket szerveznek egészségügyi
szolgáltatók, ill. optikus szolgáltatók segítségével. A tagvállalatok a program keretében több
szűrővizsgálatra is lehetőséget biztosítanak munkavállalóik számára: éleslátás szűrés,
melanoma szűrés, mammográfia, PSA szűrés, belgyógyászati szűrés laborral és ultrahanggal
stb.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő által az MVM tagvállalatok munkavállalói
természetes személyek részére történő kihelyezett egészségügyi szűrések szervezésével
- kollektív szerződésben szereplő vagy munkáltató által egyéb módon biztosított
szociális és jóléti célú juttatások biztosítása keretében – kapcsolatos adatkezelésekre
vonatkozik.
1, Az Adatkezelő
Az adatkezelő: a mellékletben felsorolt tagvállalat (jelen tájékoztatóban: Adatkezelő)
A mellékletben felsorolt Adatkezelők ugyanakkor kifejezetten rögzítik, hogy a jelen
Tájékoztató szerinti adatkezelések tekintetében a jelen Tájékoztató melléklete szerinti
Adatkezelők nem minősülnek a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek, a jelen
Tájékoztató melléklete szerinti Adatkezelők önálló adatkezelők, a jelen Tájékoztató
szerinti adatkezelések adatkezelései céljait és eszközeit minden Adatkezelő önállóan
határozza meg.
Az MVM Vállalkozáscsoport jelen Tájékoztató melléklete szerinti tagvállalatai, mint
Adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők és/vagy Munkáltatók) az általuk biztosított fentiek
szerinti egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezésével összefüggő adatkezeléseikről az
alábbi Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatást adják Munkavállalóik (a továbbiakban:
Munkavállalók vagy Érintettek) részére.
Az Adatkezelő Munkáltatók kifejezetten felhívják a Munkavállalóik figyelmét, hogy a
fentiek szerinti szűrővizsgálatokon való részvétel teljesen önkéntes, az Adatkezelők
azzal kapcsolatban a Munkavállalók személyes adatait a Munkavállalók hozzájárulása alapján
csak és kizárólag a szűrővizsgálatokon való részvételi igény regisztrálása, a részvétel
biztosítása, a részvétel időpontjának rögzítése (együtt: a szűrővizsgálatokon való részvétel
megszervezése) céljából kezelik és továbbítják a szűrővizsgálatokat végző egészségügyi
szolgáltatók számára.
Az Adatkezelő Munkáltatók a szűrővizsgálatok eredményéről, annak adatairól semmi fajta
visszajelzést nem kapnak az egészségügyi szolgáltatóktól, a vizsgálatok eredményét, adatait
a szűrővizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltatók önálló adatkezelőként kezelik és ezen
adatkezeléseikről külön, önálló adatkezelési tájékoztatást adnak a szűrővizsgálatokon részt
vevők számára.
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Az Adatkezelő Munkáltatók garantálják, hogy egyetlen Munkavállalójuknak sem származik
semmi fajta hátránya, hátrányos megítélése abból, hogy egy szűrővizsgálatra jelentkezik vagy
nem jelentkezik, illetve az Adatkezelő Munkáltatók garantálják azt is, hogy nem követik, illetve
nem összesítik, hogy mely Munkavállaló milyen szűrővizsgálat(ok)ra jelentkezik, és nem
vonnak le ebből semmilyen következtetést.
A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes
személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező) alapján azonosítható.
2, A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok
•

•

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.

3, Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés személyes
adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, ez esetben önkéntesen választható
juttatások igénybevételéhez).
Az adott szűrővizsgálat típusa, megnevezése, mint egészségügyi különleges adat
tekintetében e mellett a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja (az Érintett kifejezett
hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez.)
Az Érintett hozzájárulása megadásával a jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató alapján
kifejezetten hozzájárul az alábbi adatkezelési cél érdekében alábbi személyes adatai érintett
Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez,
tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, az alábbiakban részletezettek szerinti
továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további
felhasználásának megakadályozásához).
A hozzájárulás megadása az Érintett önkéntes döntésén múlik.
Az Érintett hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos,
ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás
megtagadásaként kell értelmeznie.
4, Az adatkezelés célja
Kollektív szerződésben szereplő vagy a Munkáltató által egyéb módon biztosított szociális és
jóléti célú juttatások biztosítása keretében az MVM Vállalkozáscsoport jelen Tájékoztató
melléklete szerinti tagvállalatai telephelyein szervezett ingyenes, önkéntes egészségügyi
szűrővizsgálat(ok)on való munkavállalói részvételi igény regisztrálása, a szűrővizsgálat(ok)on
való munkavállalói részvétel biztosítása, a részvétel időpontjának rögzítése, a
szűrővizsgálatokon való részvétel megszervezése.
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5, A kezelt adatok köre, forrása
Az adatkörök megnevezése
Név
Születési idő

Telefonszám
Munkáltató megnevezése
Szűrővizsgálat típusa, megnevezése

Miért szükséges?
A szűrővizsgálat megszervezéséhez, azon
történő
megjelenés
azonosításához
szükséges.
Több
azonos
nevű
munkavállaló
megkülönböztetéséhez, a szűrővizsgálaton
történő
megjelenés
azonosításához
szükséges.
A
szűrővizsgálat
megszervezéséhez,
időpont egyeztetéshez, kapcsolattartáshoz
szükséges.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos díjak
elszámolásához szükséges.
A
szűrővizsgálatra
jelentkezés
azonosításához szükséges.

A kezelt adatok forrása: Közvetlenül az Érintett Munkavállaló.
6, Az adatok megismerésére jogosultak
Címzettek megnevezése
Adatfeldolgozó(k):
MVM Services Zrt.
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál
pápa tér 20.
Cégjegyzékszám: 01 10 048351

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

Közlés célja
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység:
szűrővizsgálatokon
való
részvétel
megszervezésével
kapcsolatos
fentiek
szerinti
tevékenységek
elvégzése
a
mellékletben felsorolt Adatkezelők részére,
ezen
Adatkezelők
szűrővizsgálatokra
jelentkező Munkavállalói vonatkozásában.
Az Adatfeldolgozó valamennyi, a fentiekben
felsorolt személyes adatokat kezeli.
Az adatkezelő részére IT szolgáltatások
nyújtása.

Önálló adatkezelő(k):

Az adattovábbítások indoka, hogy az
egészségügyi
szolgáltatók
a
Az adattovábbítások címzettjei továbbá az
szűrővizsgálatokat el tudják végezni,
alábbi egészségügyi szolgáltatók, amelyek
ismerjék, hogy az adott szűrővizsgálaton
a jelen Tájékoztató szerinti egészségügyi
mely Munkáltatók részéről személy szerint
szűrővizsgálatokat végzik.
mely Munkavállalók és mely időpontban
vesznek részt.
Laborvizsgálat, Leletkonzultáció, Általános
állapotfelmérés, Boka-Kar Index vizsgálat,
Anyajegy vizsgálat - Melanóma szűrés
szűrővizsgálatok kapcsán (MVM Démász
Áramhálózati
Kft.,
MVM
Főgáz
Földgázhálózati Kft., MVM Égáz-Dégáz
Földgázhálózati Zrt. valamint Flogiston Kft.
Adatkezelők vonatkozásában):
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Medicover
Egészségközpont
Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31.
Cégjegyzékszám: 01 10 042382
Melanoma,
kapcsán:

PSA

szűrővizsgálatok

Medicover
Egészségközpont
Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31.
Cégjegyzékszám: 01 10 042382
Mammográfia szűrővizsgálatok kapcsán:
MaMMa
Egészségügyi
Zrt.
Székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű
u.4-6.
Cégjegyzékszám:
01 10 042142
Éleslátás szűrővizsgálatok kapcsán:
SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
(OPTIC
WORLD)
Székhely: 2500 Esztergom, Madách tér 1.
Cégjegyzékszám:
03 09 112633
Természetesen azon fent felsorolt MVM Csoporton belüli adatfeldolgozók, akik a mellékletben
Adatkezelőként is rögzítettek, ők az önmaguk számára nem játszanak egyben adatfeldolgozói
szerepet is, a kettő egyidejűsége fogalmilag kizárt, az ilyen társaságok a saját adatkezelési
tevékenységük vonatkozásában kizárólag Adatkezelők.
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg
feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő szűrés szervezéssel foglalkozó
munkatársai a szervezés érdekében. A személyes adatok a fenti Címzettek részére kerülnek
továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más
állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között
folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az
érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt,
és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett
például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat,
ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.
7, Az adatkezelés időtartama
A szűrővizsgálatok lebonyolítását követő 3 (három) hónap.
8, Egyéb
A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére nem történik.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során
automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelés az Adatkezelők munkavállalói adatkezelésének részét
képezi, ezért a jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak mellett személyes
adataiknak az Adatkezelők általi kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az
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Adatkezelők Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza a tagvállalatok
intranetjén ill. internetes honlapjain.
Jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak a fent hivatkozott Általános
Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató részét képezik, azzal együttesen alkalmazandók, így
a jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban nevesítetten külön nem említett kérdésekről
(pl. adatbiztonság, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek, stb.) a
fent hivatkozott Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatónkban olvashatnak részletes
tájékoztatást.
******************************
Ön a regisztrációs felületen a hozzájárulása bejelölésével, vagy a jelentkezési e-mail
visszaküldésével,
vagy
a
függelékben
található
nyilatkozat
aláírásával
és
leadásával/visszaküldésével a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt
adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez
(azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához,
lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat
további felhasználásának megakadályozásához).
A személyes adatok megadása az Ön döntésén múlik, azonban a fenti személyes adatai
hiányában a regisztrációt nem tudjuk elfogadni.
A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása
nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy
értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.
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Melléklet
Az MVM Vállalkozáscsoport illetékes tagvállalatai (Adatkezelők)
Adatkezelő: MVM Zrt.
Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Honlapjának címe: www.mvm.hu
E-mail cím: mvm@mvm.hu
Telefonszám: +36 1 304 2000
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Római Irodaház Kft.
Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Honlapjának címe: https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink  MVM Római Irodaház Kft.
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 7030 Paks, Gagarin u.1.
Postacím: 7031 Paks, Pf.:152.
Honlapjának címe: https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink  Nemzeti Üzleti Szolgáltató
E-mail cím: info@nusz-zrt.hu
Telefonszám: (06-75) 501-701
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Kontó Zrt.
Székhelye: 7030 Paks, Gagarin u.1.
Postacím: 7031 Paks, Pf.:152.
Honlapjának címe: https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink  MVM KONTÓ Zrt.
E-mail cím:
Telefonszám: +36 75 501-701
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://www.mvmi.hu/
E-mail cím: info@mvmi.hu
Telefonszám: +36-75/501-590
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Zöld Generáció Zrt.
Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Honlapjának címe: www.hungarowind.hu
E-mail cím: hungarowind@mvm.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (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.
Honlapjának címe: https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink  MVM Services Zrt.;
www.mvmnext.hu
E-mail cím: info.mvmservices@mvm.hu
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Telefonszám: +36 30 737 8270
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Postacím: 1439 Budapest, Pf. 700
Honlapjának címe: www.mvmnext.hu, mvmenergiakereskedo.hu, mvmaramkereskedo.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 9999
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
Postacím: 6701 Szeged Pf.199.
Cégjegyzékszáma: 06-09-010805
Honlapjának címe: www.mvmdemaszhalozat.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Telefonszám: +36 62 565 600
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Postacím: Budapest 1425
Cégjegyzékszáma: 01-09-878954
Honlapjának címe: www.mvmfogazhalozat.hu
E-mail cím: foldgazelosztas@mvmfogazhalozat.hu
Telefonszám: +36 1/474-9911
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1220.
Cégjegyzékszáma: 06-10-000470
Honlapjának címe: www.mvmedgazhalozat.hu
E-mail cím: info@mvmedgazhalozat.hu
Telefonszám: +36 96/616-316; +36 20/615-6666; +36 30/70/640-6666
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
Adatkezelő: Flogiston Kft.
Székhelye: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5.
Postacím: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5.
Cégjegyzékszáma: 13-09-061698
Honlapjának címe: www.flogiston.hu.
E-mail cím: kereskedelem@flogiston.hu
Telefonszám: +36 26 501-000
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu)
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Kihelyezett szűrővizsgálati Adatkezelési Tájékoztató eseti hozzájárulással

Függelék
Adatkezelési hozzájárulás
a kihelyezett egészségügyi szűrővizsgálaton részvétellel
kapcsolatos munkáltatói személyes adat kezelésekhez
Alulírott………………………………………….. (munkavállaló neve) munkáltatóm Általános
Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatójában, és „az MVM Vállalkozáscsoport jelen
Tájékoztató melléklete szerinti tagvállalatainak a tagvállalatok munkavállalóinak a tagvállalati
telephelyeken történő kihelyezett egészégügyi szűrővizsgálaton való részvételének
megszervezésével összefüggő személyes adat kezeléseiről” szóló Kiegészítő Adatkezelési
Tájékoztatójában foglaltak megismerését követően, az azokban foglaltakra figyelemmel a
jelen dokumentum aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy munkáltatóm, a
………………………………………………….. (munkáltató neve), illetve a Kiegészítő
Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozója
nevemet, születési időmet, telefonszámomat, munkáltatóm megnevezését
(adatfeldolgozó esetén), mint személyes adataimat és a jelentkezésemmel érintett
szűrővizsgálat típusát, megnevezését, mint egészségügyi különleges személyes
adatomat
a tagvállalati telephelyeken szervezett ingyenes, önkéntes egészségügyi szűrővizsgálat(ok)on
való részvételi igényem regisztrálása, a szűrővizsgálat(ok)on való részvételem biztosítása, a
részvétel időpontjának rögzítése, a szűrővizsgálatokon való részvételem megszervezése
céljából kezelje, ennek keretében azokat továbbítsa az adott szűrővizsgálatot elvégző
egészségügyi szolgáltató részére.
A fentiek szerinti egészségügyi különleges személyes adatommal kapcsolatban kifejezetten
úgy nyilatkozom, hogy a jelen adatkezelési hozzájárulásom a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja szerinti adatkezelési hozzájárulás mellett a megadott egészségügyi különleges
személyes adatom fenti célokból történő kezelésére vonatkozó, a GDPR 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett adatkezelési hozzájárulásnak is minősül.
Tudomással bírok arról, hogy munkáltatóm a szűrővizsgálatok eredményéről, annak adatairól
semmi fajta visszajelzést nem kap az egészségügyi szolgáltatóktól, a vizsgálatok eredményét,
adatait a szűrővizsgálatokat végző egészségügyi szolgáltatók önálló adatkezelőként kezelik
és ezen adatkezeléseikről külön, önálló adatkezelési tájékoztatást adnak részemre.
Tudomással bírok arról, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kelt: …………………………, 202... …………………….. ……….

………………………………………………
Az adatkezelési hozzájárulást tevő munkavállaló
neve, aláírása
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