
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ           Hatályos: 2018.05.25-től 

 

Érvényes: 2021.09.01-től 

az Adatkezelő nem természetes személy partnereinek főelosztóhálózati és elosztóhálózati alkalmasság minősí-
tés során természetes személy kapcsolattartói és teljesítésben résztvevői részére 

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 (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján 

(„Tájékoztató”). 

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés 
kapcsán az érintetteket a GDPR 13. és 14. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket 
az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról. 
Jelen Tájékoztató kiterjed magától az érintettől történő, valamint az Adatkezelő nem természetes személy főelosztóhá-
lózati és elosztóhálózati alkalmasság minősítésben részt vevő partnerétől („Partner”) történő adatgyűjtés esetére is. 
Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így 
különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”), valamint a szerződéses jogviszonyra vonatkozó ágazati és egyéb jogszabályok adatvédelmi tárgyú 
rendelkezései szerint kezeli. 
Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Partnereinek természetes személy kapcsolattartói és teljesítésben résztvevők adatai 
kezelésének részleteit foglalja magában. Az adatkezelés a három kategóriájára terjed ki: a Partner cégjegyzésre jogosult 
kapcsolattartója („Cégjegyzésre jogosultak”), egyéb bármely más kapcsolattartója („Egyéb Kapcsolattartók”), illetve 
a teljesítésben résztvevők (együttesen: „Kapcsolattartók”). 

2. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján adatkezelő: MVM Émász Áramhálózati Kft. 

- székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.; postai cím: 3501 Miskolc 1.;  
- e-mail cím: adatkezeles@mvmemasz.hu; honlap cím: www.mvmemaszhalozat.hu;  
- telefonszám: +36-1/20/30/70 474 99 99 

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 

- adatvédelmi tisztviselő: dr. Józan Flóra 

- postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.; e-mail cím: dpo@mvm.hu 
 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADTOK KÖRE, JOGALAPJA, AZ ADATOK FORRÁSA 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelés kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Ada-
tok”) az alábbi céllal kezeli: 

 
1 6. cikk (1) bek f) 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. 

 Adatkezelési 
művelet 

Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Jogalap 
Az adatok for-

rása 

1. 
A Kapcsolat-
tartáshoz 
(ideértve a 
tervezés-
hez) szüksé-
ges adatok 
gyűjtése, ke-
zelése 
 

Célja a lefolytatott főelosztóhálózati és 
elosztóhálózati kivitelezési jogosultság 
megszerzése, így a minősítéshez kap-
csolódó egyeztetések lebonyolítása, a 
minősítés megszerzéséhez szükséges 
adatok kezelése, mely a minősítés 
megszerzésének elengedhetetlen ré-
szét képezi, ahhoz feltétlenül szüksé-
ges.  
A Cégjegyzésre jogosultak tekinteté-
ben célja a hatékony kapcsolattartás 
az alkalmassá minősítés, a minősítés 
esetleges módosítása és megszünte-
tése kapcsán is. 

 

Az Adatkezelő kizáró-
lag az érintett kapcso-
lat-tartáshoz szükséges 
személyes adatait ke-
zeli, így az érintett ne-
vét, beosztását, tele-
fonszámát és e-mail cí-
mét, továbbá Tervezői 
jogosultsághoz kötött 
tevékenység esetén 
annak nyilvántartási 
számát. 

a GDPR 6. 
cikk (1) bek. f) 
pontja1, azaz 
az Adatkezelő 
jogos érdeke. 

A Személyes 
adatok beér-
kezhetnek az 
Adat-kezelő 
nem természe-
tes személy 
Partnerétől, to-
vábbá adott 
esetben magá-
tól az érintettől 
is. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/995I0046.EUP/tvalid/2018.01.30./tsid/
mailto:adatkezeles@mvmemasz.hu
http://www.mvmemaszhalozat.hu/
mailto:dpo@mvm.hu
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5. A JOGOS ÉRDEK FENNÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatás a 4.1. pontban szereplő adatkezelési cél kapcsán – Kapcsolattartás: 

Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik a partnerével való kapcsolattartáshoz, a minősítés 
megszerzéséhez szükséges adatok kezeléséhez, mely elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő ugyanis a Partner-
rel kizárólag a kapcsolattartóikon keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen 
természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által 
a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni. 
Az érintettek továbbá a munkaköri leírásukból kifolyólag, valamint a szokásos munkavégzésükből szerzett tapasztalatok 
alapján joggal számíthatnak arra, hogy személyes adataik kezelésre kerüljenek munkáltatójuk szerződéses partnerei 
által, így az Adatkezelő nem léphet be olyan mértékben az érintett magánszférájába, ami túlzónak tekinthető és ami 
jelentősen hátrányosan érinthetné az érintettet. Az adatkezelés az adatbiztonsági szabályok betartásával, az adatokhoz 
való hozzáférés indokolt személyi körre szűkítésével valósul meg.  
 

6. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

6.1. Adatfeldolgozók (az adatkezelő megbízásából eljáró személyek) 
Jelenleg adatfeldolgozó részére adattovábbítás nem történik. 
Az Adatkezelő – a fentiek szerint - a személyes adatokat az adatkezelési célok elérése érdekében olyan szolgáltató 
partnerek részére továbbíthatja, akik valamilyen adatkezelési műveletet, vagy a minősítési folyamattal kapcsolatban rész-
feladatot látnak el és bevonásukat az Adatkezelő a minősítés megszerzése céljából feltétlenül indokoltnak tartja. 

6.2. Harmadik személyek (az adatkezelők, az adatfeldolgozón és az érintetten kívüli személyek) 
Harmadik személyek részére adattovábbítás nem történik, kivéve, ha erre vonatkozóan jogszabályból, vagy hatósági 
határozatból eredő kötelezettség állna fenn. 

7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉ-

SZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem törté-

nik. 

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a 4. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb a Partnerrel kötött 
azon minősítés érvényességének megszűnését követően a polgárjogi elévülési időig (általános esetben 5 évig) kezeli, 
amellyel kapcsolatban az érintett kapcsolattartóként, vagy a partner teljesítésben résztvevőjeként járt el. Abban az eset-
ben, ha a kapcsolattartó kapcsolattartói minősége a minősítés érvényességi idejének fennállása alatt megszűnik, az 
Adatkezelő e Kapcsolattartót nem keresi többet, kivéve az esetleges (minősítéssel kapcsolatos) vitás eseteket. Ameny-
nyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
169.§-a alapján a bizonylatokat, és így az azokon szereplő személyes adatokat 8 évig őrzi.  
A személyes adatok ezt követen technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül törlésre kerülnek. 

9. ÉRINTETTI JOGOK 

Az érintett Kapcsolattartó, vagy a teljesítésben résztvevők a tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, 
valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá amennyiben azok feltételei fennállnak, 
kérheti az adatkezelés korlátozását és azok törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen első sorban az Adatkeze-
lőnél vagy a 3. pontban meghatározott elérhetőségen.  

9.1. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az 

esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. 

9.2. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben 
igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés 
céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az idő-
tartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal 
tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattováb-
bítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is. 
 

2.  
Személyes 
adat táro-
lása, keze-
lése kivitele-
zési jogo-
sultság 
megszerzé-
sére 

Célja a lefolytatott főelosztóhálózati és 
elosztóhálózati kivitelezési jogosultság 
megszerzése, így a minősítéshez kap-
csolódó egyeztetések lebonyolítása, a 
minősítés megszerzéséhez szükséges 
adatok kezelése, mely a minősítés 
megszerzésének elengedhetetlen ré-
szét képezi, ahhoz feltétlenül szüksé-
ges.  

Kezeli a minősítési fo-
lyamatban a teljesítés-
ben résztvevők: 
születési hely és idő; 
édesanyja neve, kép-
zettsége, végzettségét 
igazoló dokumentumok 
másolatai 

Jogi kötele-
zettség teljesí-
tése (21/2010. 
(V.14) NFGM; 
266/2013. 
(VII.11.) Kor-
mány rende-
let) 
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9.3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. 
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, 
vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.  
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek 
írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. 
Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel. 
 

9.4. Törléshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben2. 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek 
részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvár-
ható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy 
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 

9.5. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes; 

• az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megálla-
pításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9.; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolga-
lat@naih.hu; http://naih.hu. 
 
A fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az érintett jogosult személyes adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcso-
latosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni 
kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal (adatkezelővel) szemben. 
 

MVM Émász Áramhálózati Kft. 
Adakezelő 

 
2 17. cikk (1) bek. szerinti esetek: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés 

alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatke-

zelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálá-

sával kapcsolatosan került sor. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/

