
KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

az MVM Vállalkozáscsoport 1. számú melléklet szerinti tagvállalatainak elektronikus 
levelező és egyéb kapcsolattartásra, elérhetőség biztosítására szolgáló rendszereiben, 

címlistáiban szereplő munkavállalók és a tagvállalatokkal munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban lévő más természetes személyek részére 

 
 
Az MVM Vállalkozáscsoport 1. számú melléklet szerinti tagvállalatai, mint Adatkezelők (a 
továbbiakban: Adatkezelő vagy Adatkezelők) az Adatkezelők elektronikus levelező és egyéb 
kapcsolattartásra, elérhetőségi adatok biztosítására szolgáló rendszereiben, címlistáiban 
szereplő munkavállalóik és az Adatkezelők valamelyikével munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban lévő más természetes személyek (a jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató 
alkalmazásában együtt: munkavállalók, a továbbiakban együtt: Érintettek) részére az MVM 
Vállalkozáscsoporton belül az informatikai csoportmunka eszközök és szolgáltatások közös 
használatával, valamint a csoportszintű kapcsolattartás, az elérhetőségek MVM csoportszintű 
biztosításával összefüggő személyes adatkezelésről az alábbi kiegészítő adatkezelési 
tájékoztatást adják. 
 
TISZTELT ÉRINTETTEK! 
Az MVM Vállalkozáscsoport tagvállalatai a hatékonyság, a gördülékenység és a mindennapi 
feladatok elvégzése érdekében közös informatikai csoportmunka eszközök és szolgáltatások 
használatát tartják szükségszerűnek. A vállalatcsoporton belül az iparági együttműködésen túl 
a számos közös projekt is indokolja a nevezett eszközök és szolgáltatások közös használatát, 
valamint a vállalatcsoport egészében az Érintettek kapcsolattartási, elérhetőségi adatainak 
biztosítását.  
 
Cél, hogy a teljes MVM Vállalkozáscsoport tagvállalatainak munkavállalói és az egyéb 
Érintettek lássák a saját elektronikus levelező és egyéb kapcsolattartásra szolgáló 
rendszerükben az MVM Vállalkozáscsoport többi tagvállalata munkavállalójának és egyéb 
Érintettjének elérhetőségeit, elektronikus névjegyeit és naptáraiknak foglalt/szabad 
információit, ezzel is megkönnyítve a kapcsolattartást, a kapcsolatfelvételt, a napi információ 
cserét és értekezletek szervezését is. 
 
Az MVM Vállalkozáscsoport jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott érintett 
tagvállalatainak listája megtekinthető a https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink elérhetőségen. 
 
Fentiekre figyelemmel az Adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy   
 
A fenti adatkezelés célja:  
A fentebb is írtak szerint az MVM Vállalkozáscsoport közös informatikai csoportmunkájához 
szükséges eszközök és szolgáltatások közös használatának biztosítása, valamint a 
vállalatcsoport egészében az Érintettek kapcsolattartási, elérhetőségi adatainak biztosítása.  
 
Cél, hogy az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatainak munkavállalói és az egyéb 
Érintettek lássák a saját elektronikus levelező és egyéb kapcsolattartásra szolgáló 
rendszerükben az MVM Vállalkozáscsoport többi tagvállalata munkavállalójának és egyéb 
Érintettjének elérhetőségeit, elektronikus névjegyeit és naptáraiknak foglalt/szabad 
információit, ezzel is megkönnyítve a kapcsolattartást, a kapcsolatfelvételt, napi információ 
cserét és értekezletek szervezését is. 
 
 
 
Az adatkezelés jogalapja:  

https://mvm.hu/Rolunk/Tagvallalataink


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 rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, mert a 
jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés az MVM Vállalkozáscsoport, 
illetve az Érintettek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Az Adatkezelők által a fentire figyelemmel készített Érdekmérlegelési teszt a jelen 
kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
A kezelt adatok köre:  
Név, szervezeti adatok (cég, szervezeti egység, iroda), beosztás, telefonszám, email cím, ún. 
Active Directory azonosító, illetve azonnali üzenet küldéshez szükséges chatcím, munkahelyi 
naptár foglaltsági adatok, munkahelyi cím, skype név. 

A kezelt adatok forrása:  
Közvetlenül az érintett, vagy adatkezelője. (Az adatok technikai tára: az MVM-et magába 
foglaló vállalkozáscsoport IT csoportmunka címtárak /ún. Active Directory-k/ és az erre épülő 
Exchange elektronikus levelező rendszerek.) 

Az adott Adatkezelő általi adattovábbítás címzettje, a továbbított adatok megismerésére 
jogosultak személye: 

Az MVM Vállalkozáscsoport adott Adatkezelőtől eltérő azon más MVM tagvállalatai, 
amelyeknél az Érintettek fentiek szerinti személyes adatai elérhetőek, hozzáférhetőek lesznek. 

A fenti személyes adatait az Adatkezelőknél, illetve az MVM tagvállatoknál a következő 
munkavállalók ismerhetik meg: 

Az MVM Vállalkozáscsoport közös informatikai csoportmunkájához szükséges eszközök és 
szolgáltatások hozzáférésére jogosult felhasználói, rendszergazdái, az Érintettek fenti 
elérhetőségi adatait tartalmazó rendszerek felhasználói, rendszergazdái.  
 
Adatfeldolgozó: nem kerül igénybevételre 

A személyes adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelők és az MVM tagvállalatok a 
fenti személyes adatokat a fentiek szerinti célból az adott Munkavállaló adott Adatkezelővel 
fennálló munkaviszonya (az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő 
más természetes személyek esetén ezen jogviszonya) megszűnésének napjáig kezelhetik. 

Egyéb tájékoztatás: 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatkezelés az Adatkezelők munkavállalói adatkezelésének részét 
képezi, ezért a jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak mellett személyes 
adatainak az Adatkezelők általi kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az 
Adatkezelők Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza a következő 
elérhetőségen: https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-
tajekoztatasok 

Jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak a fent hivatkozott Általános 
Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató részét képezik, azzal együttesen alkalmazandók, így 
a jelen kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban külön nem említett kérdésekről (pl. 
adatbiztonság, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek, stb.) a fent 
hivatkozott Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatónkban olvashatnak részletes 
tájékoztatást. 

1. sz. melléklet 
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Az MVM Vállalkozáscsoport Általános Adatvédelmi Rendelet szerint csoportszintű adatvédelmi 
tisztviselői: Dr. Arató Dezső, Dr. Józan Flóra és Kovács István (elérhetőségük: dpo@mvm.hu) 

Az adott Adatkezelőnél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal az adott 
Adatkezelő részéről kapcsolattartásra kijelölt adatvédelmi tisztviselő került feltüntetésre. 

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:    www.mvmnext.hu  
E-mail cím:     info.mvmservices@mvm.hu 
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 
Cégjegyzékszáma:    01-10-140263 
Honlapjának címe:    www.mvmnext.hu/nyitolap,  
     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 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:     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 Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. 
Székhelye:     7630 Pécs, Engel János József utca 6. 
Postacím:     7630 Pécs, Engel János József utca 6. 
Cégjegyzékszáma:    02-09-063619 
Honlapjának címe:    www.mvmwatteta.hu 
E-mail cím:     info@mvmwatteta.hu 
Telefonszám:     +36 72 511 599 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
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Adatkezelő:     MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. 
Székhelye:     2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. 
Postacím:     2840 Oroszlány Pf. 12. 
Cégjegyzékszáma:    11-10-001601 
Honlapjának címe:    www.mvmtavho.hu 
E-mail cím:     ugyfelszolgalat@mvmtavho.hu 
Telefonszám:     34/361-853, 34/361-171 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 
Adatkezelő:     MVM Mobiliti Kft.  
Székhelye:     1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület 
Postacím:     1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület 
Cégjegyzékszáma:    01-09-965868 
Honlapjának címe:    www.mobiliti.hu.  
E-mail cím:     help@mobiliti.hu 
Telefonszám:     +36 62 565 758 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 
Adatkezelő:                                           e-Mobi Nonprofit Kft. 
Székhelye:                                             1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület 
Postacím:                                                1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület 
Cégjegyzékszáma:                                  01-09-281052 
Honlapjának címe:                               www.mobiliti.hu   
E-mail cím:                                              help@mobiliti.hu  
Telefonszám:                                         +36-1-265-5029  
Adatvédelmi tisztviselő:                          Dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 
Adatkezelő:     Kapos CNG Kft.  
Székhelye:     1081 Budapest, II. János Pál pápa  tér 20.  
Postacím:     1081 Budapest, II. János Pál pápa  tér 20.  
Cégjegyzékszáma:    01-09-272105 
Honlapjának címe:    - 
E-mail cím:     kaposcng@fogaz.hu 
Telefonszám:     - 
Adatvédelmi tisztviselő:   Dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 

Adatkezelő:                                         Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. 
Székhelye:                                               1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület 
Postacím:                                                1037 Budapest, Montevideo út 2. C. épület 
Cégjegyzékszáma:                                  01-09-379160 
Honlapjának címe:                                  www.mobiliti.hu  
E-mail cím:                                             mobiliti@mobiliti.hu  
Telefonszám:                                         - 
Adatvédelmi tisztviselő:                           - 
 
Adatkezelő:     MVM Optimum Zrt.  
Székhelye:     1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Postacím:     1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Cégjegyzékszáma:    01-10-048700 
Honlapjának címe:    www.mvmoptimum.hu 
E-mail cím:     napelem@mvm.hu 
Telefonszám:     +36 20 527 5370 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 
Adatkezelő:     MVM Otthon Plusz Zrt.  
Székhelye:     1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Postacím:     1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Cégjegyzékszáma:    01-10-048193 
Honlapjának címe:    www.mvmotthonplusz.hu, mvmbiztositas.hu 
E-mail cím:     adatvedelem@mvmotthonplusz.hu 
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Telefonszám:     +36 30 737 8270 
Adatvédelmi tisztviselő:   Kovács István (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:    www.mvmnext.hu 
E-mail cím:     mvmugyfelkapcsolat@mvm.hu 
Telefonszám:     +36 1/20/30/70 474 9999 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 
Adatkezelő:     Grape Solutions Zrt.  
Székhelye:     1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28. I. emelet 
Postacím:     1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28. I. emelet 
Cégjegyzékszáma:    01-10-047087 
Honlapjának címe:    www.grape.hu.  
E-mail cím:     info@grape.hu 
Telefonszám:     +36 1 880 9200 
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) 
 
Adatkezelő:     MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. 
Székhelye:     1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Postacím:     1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
Cégjegyzékszáma:    01-09-383768  
Honlapjának címe:    www.mvm.hu 
E-mail cím:     mvmkepzokozpont@mvm.hu  
Telefonszám:     06 20 747 45 18  
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (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:    www.mvmemaszhalozat.hu 
E-mail cím:     eloszto@mvmemaszhalozat.hu 
Telefonszám:     +36 1/20/30/70 474 99 99 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
 

Adatkezelő:     MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. 
Székhelye:     1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B 
Postacím:     1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B 
Cégjegyzékszáma:    01-09-874155 
Honlapjának címe:    www.mvmnext.hu 
E-mail cím:     cegkapu@mvmee.hu 
Telefonszám:     +36 1/20/30/70 474 99 99 
Adatvédelmi tisztviselő:   dr. Józan Flóra (dpo@mvm.hu) 
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ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Érintett Társaságok 
neve és adatai 

Az MVM Vállalkozáscsoport 1. számú melléklet szerinti tagvállalatai 
(a továbbiakban: Társaságok vagy Adatkezelők) 

Érdekmérlegelési teszt 
tárgya 

Az MVM vállalkozáscsoporton belül az informatikai csoportmunka 
eszközök és szolgáltatások közös használata, valamint elérhetőségi 
adatok biztosítása a vállakozáscsoport-szintű iparági együttműködés 
érdekében: az adatok rögzítése, nyilvántartása, tárolása, 
felhasználása, törlése. 

Készítette (név, 
munkakör) 

Dr. Arató Dezső adatvédelmi tisztviselő 

A készítés időpontja 2019.02.06.,  
aktualizálás 2021.01.01., 2021.09.01. 

Egyéb információk Az adatátadás megvalósíthatóságára előzetes konzultáció történt 
Kovács István és dr. Józan Flóra adatvédelmi tisztviselőkkel. A 
tervezett adatkezelés nem érint különleges adatokat, sem 
gyermekekre vonatkozó személyes adatokat. 

A tervezett adatkezelés 
célja 

Az MVM Vállalkozáscsoport a hatékonyság, a gördülékenység és a 
mindennapi feladatok elvégzése érdekében közös informatikai 
csoportmunka eszközök és szolgáltatások használatát tartja 
szükségszerűnek. A vállalatcsoporton belül, az iparági 
együttműködésen túl, a számos közös projekt is indokolja a nevezett 
eszközök és szolgáltatások közös használatát, valamint a 
vállalatcsoport egészében a munkavállalói elérhetőségi adatok 
biztosítását.  
Cél, hogy az MVM Vállalkozáscsoport adott tagvállalatának 
munkavállalói lássák a saját elektronikus levelező és egyéb 
kapcsolattartásra szolgáló rendszerükben az MVM 
Vállalkozáscsoport más tagvállalatai munkavállalóinak 
elérhetőségeit, elektronikus névjegyeit és naptáraiknak 
foglalt/szabad információit, ezzel is megkönnyítve a kapcsolat 
felvételt, napi információ cserét és értekezletek szervezését is. 

A tervezett adatkezelés 
jogalapja  
(GDPR-megfeleltetés) 

• A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az 
MVM Vállalkozáscsoport jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, mely érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget 
az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.  

• GDPR Preambulum (47) alapján: releváns és megfelelő kapcsolat 
áll fenn az érintettel (ügyfél, munkavállaló), az érintett a 
vállalkozáscsoport belső IT szolgáltatójának felhasználója (az 
adatkezelő ügyfele, munkavállalója, egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatottja); 

• GDPR Preambulum (48) alapján: a személyes adat továbbítása a 
vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból történik.  

Az adatkezeléssel 
érintett személyes 
adatok köre 

Név, szervezeti adatok (cég, szervezeti egység, iroda), beosztás, 
telefonszám, email cím, ún. Active Directory azonosító, illetve 
azonnali üzenet küldéshez szükséges chatcím, munkahelyi naptár 
foglaltsági adatok, munkahelyi cím, skype név. 

A személyes adatok 
forrása 

Közvetlenül az érintett, vagy adatkezelője. 



(Az adatok technikai tára: az MVM-et magába foglaló 
vállalkozáscsoport IT csoportmunka címtárak /ún. Active Directory-k/ 
és az erre épülő Exchange elektronikus levelező rendszerek.) 

Az adatkezelés 
időtartama 

Az adatok kezelése a munkaviszony vagy egyéb munkavégzéssel 
kapcsolatos jogviszony megszűnéséig történik. 

A Társaság által a 
rendszer telepítése előtt 
vállalt garanciák  

• Jogosultság beállítás - a szükséges jogosultságok elvét szem 
előtt tartva, azaz mindenki csak annyi hozzáféréssel 
rendelkezzen, amennyire a munkavégzéséhez szüksége van. 

• adattakarékosság elvére való kiemelt figyelem 
• jelszóvédelem, beépített adatvédelem, technikai és szervezeti 

intézkedések 
• a felhasználókat azonosító személyes adatok nem válnak 

hozzáférhetővé harmadik személyek számára 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az érdekmérlegelési teszt 
során meghallgatott 
érintettek véleménye 

Az adatkezelésre a vállalkozáscsoport gördülékeny, hatékony és 
mindennapi működéshez szükség van, ennélfogva érintettek 
nem kerültek meghallgatásra. Az MVM Vállalkozáscsoport 
tagvállalataiban dolgozók ezáltal fognak tudni használni 
különböző IT alkalmazásokat is, ezzel segítve mindennapi 
munkájukat. A munkavégzés hatékonysága – a csoportmunka 
eszközök, szolgáltatások, ill. elérhetőségek közös használata – 
az érintettek érdeke is. 

A Társaság jogos érdeke Az MVM Vállalkozáscsoport érdeke is, hogy tagvállalatai 
munkavállalói számára a hatékony munkavégzéshez feltétlenül 
szükséges a közösen használt csoportmunka eszközök, 
szolgáltatások és elérhetőségek biztosítása. A cél, a szeparált 
irodai rendszerekben dolgozó munkavállalók munkájának 
hatékony támogatása, a közös tevékenységek könnyebb 
megszervezésének lehetősége, valamint az iparági feladatokban 
való együttműködés.  
Továbbá az MVM Vállalkozáscsoport jogos érdeke, hogy az 
érintett vállalatok IT felhasználóit egyértelműen azonosítani 
tudja. 

Az adatkezelés 
szükségessége 

Az adatkezelésre a csoportszintű működés biztosítása 
érdekében van szükség. Kiemelendő, hogy a hatékony 
csoportmunkával kapcsolatos adatkezelés másként jogszerűen 
nem biztosítható. 

Az érintettek jogait és 
szabadságait ért sérelem 

Az érintettek jogait nem éri sérelem. Fontos kiemelni, hogy a 
munkavégzés hatékonysága – a csoportmunka eszközök, 
szolgáltatások, ill. elérhetőségek közös használata – az érintett 
érdeke is. 

Érdekmérlegelés Minden érintett félnek – adatkezelőnek, alkalmazottaknak, 
ügyfeleknek – érdeke az IT csoportmunkával járó adatkezelés, 
mert ezzel hatékonyabb munkavégzést tudnak megvalósítani.  
A kezelt adatokhoz való hozzáférésével az érintett 
érdeksérelmének kockázata minimális. A kezelt adatok körének 
korlátozott voltára is figyelemmel további biztosítékok 



alkalmazása nem szükséges. Az érintettek a tervezett 
adatkezelésről megfelelő tájékoztatást fognak kapni. 

 
 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
Az adatkezelés alapja Az MVM Vállalkozáscsoport érintett tagvállalatai, mint 

adatkezelők úgy értékelik, hogy a fentiekben bemutatott 
adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában foglalt jogos érdeknek, kiemelt figyelmet fordítva arra, 
hogy a tervezett adatkezelés során nem sérülnek az érintettek 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy 
felülírnák a tagvállalatok jogos érdekét. (az érdekkel szemben 
nem élveznek elsőbbséget az érintett, meghatározott érdekei 
vagy alapvető jogai és szabadságai) 

 
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK 

 
Az adatvédelmi tisztviselő 
véleménye 

Az MVM Vállalkozáscsoport csoportszintű adatvédelmi 
tisztviselői a tervezett adatkezelést támogatják, tekintettel arra, 
hogy álláspontjuk szerint a vállalkozáscsoport vagy központi 
szervhez kapcsolódó intézmények részét képező 
adatkezelőknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a 
vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes 
adatokat továbbítsanak, ideértve az ügyfelek és az alkalmazottak 
személyes adatainak a kezelését is, a személyes adatok 
továbbítására vonatkozó általános elvek valamint az 
adatkezelési alapelvek mindenkori betartásával. Kiemelendő, 
hogy a vállalatcsoport a tudomány és technológia állása, továbbá 
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint 
a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett 
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy a kockázat 
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 
Fentieken túl fontos kiemelni, hogy az adatkezelés során nem 
sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai oly módon, hogy felülírnák az MVM 
Vállalkozáscsoport tagvállalatainak jogos érdekét. 
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