
Adatkezelési tájékoztatás 

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) 
előírásaira figyelemmel az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Engedményezőnek az 
engedményezéssel kapcsolatos személyes adat kezelésével, illetve az Ön egyes személyes adatainak 
a Díjbeszedő Faktorház Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) Engedményes részére történő 
átadásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk. 

Az Engedményezőnek az ügyfelekkel szemben fennálló követelései eladásához 
(engedményezéséhez), illetve lejárt követelései érvényesítéséhez jogos érdeke fűződik. A Ptk. 6:196. 
§-ának rendelkezése szerint engedményezés esetén az Engedményező köteles az Engedményest a 
követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés 
fennállását bizonyító okiratokat az Engedményesnek átadni.  

Erre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az engedményezéssel egyidejűleg az alább hivatkozott részletes 
Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített egyes személyes adatai, így különösen az Ön azonosításához 
szükséges személyes adatai (neve, lakcíme, születésének helye és ideje, anyja neve) és tartozásának 
fenti adatai a tartozását megvásárló Engedményes, mint a követelés új tulajdonosa részére a Ptk. 6:196. 
§-a és az Engedményező jogos érdeke alapján átadásra kerültek.   
 
Az adattovábbítás jogalapja így az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
(az adatkezelés az Engedményezőre vonatkozó, a Ptk. 6:196. §-a szerinti jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges) és f) pontja (az adatkezelés az Engedményező kötelezettekkel, adósokkal 
szembeni követelései másra történő átruházásához, engedményezéséhez fűződő jogos érdeke 
érvényesítéséhez szükséges). 
  
Tájékoztatjuk, hogy „az MVM Vállalkozáscsoport tagvállalatai által engedményezési 
(követelésértékesítési, faktoring) tevékenységük és/vagy követeléskezelési (tartozásbehajtási, 
adósságbehajtási) tevékenységük során kezelt személyes adatokról, illetve személyes adatok harmadik 
személyek (követelés megvásárlója, követeléskezelő, adósságbehajtó, stb.) részére történő 
továbbításáról” szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatónkat a 
https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok honlapon 
és ügyfélszolgálati irodáinkban tekintheti meg. Ezen részletes Adatkezelési Tájékoztató az 
Engedményező jelen engedményezéssel összefüggő személyes adatkezelésére is vonatkozik. 
  
Ezen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza részletesen az Ön fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogait 
és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségeit is. Így Ön kérelmezheti az 
Engedményezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, hozzáférését személyes adataihoz 
(személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását), személyes adatainak helyesbítését, 
kiegészítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását 
(zárolását), joga van az adathordozhatósághoz, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
 
Ön az Engedményező elérhetőségein (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Postacím: 1439 
Budapest, Pf. 700., E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu, Telefonszám: +36 1/20/30/70 474 
9999)  keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének f) pontja szerinti, az adatkezelő Engedményező vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő 
Engedményező a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelő Engedményező 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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