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8 / 2021. sz. v ezfirigazgat6i uta s it6 s
a Maradv6nyvagyon-hasznosf t6 Zeftkdrfi en Miikti d6 R6szv6nyuirsasig
adaw6delmi 6s adatbiztonsdgi szabiiyzatir6l

A

Maradvdnyvagyon-hasznosit6

Zfrtktirfien Mfiktid6 R6szv6nytiirsasfg

(a

tovdbbiakban: ,,MVH Zrt") Szervezeti 6s Mfikod6si Szabiilyzat{nak (a tovdbbiakban:
,,SZMSZ") 6. S (6) bekezd6s f) pontj6ban foglalt felhatalmazis alapjAn az MYH Zrt.
vezlrigazgat6jdnak hatdskor6be tartoz6 szabdlyoziisi tdrrykorben a kovetkezlket
rendelem el:

1.S

(l)

Az MVH Zrt.-n6l alkalmazand6 adatv6delmi 6s adatbiztons6gi szabdlyokat a jelen

utasftds mell6klete szerint dllapftom meg.

(2)

Megdllapftom tovdbb6, hogy az MVH Zrt. jogel6dj6nek, a
TLA Vagyonkezel6 6s -hasznosft6 Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasiignak adatkezel6i
stiitusziib6l fakad6 jogai 6s kotelezettslgei 202L okt6ber 2. napj|val az MVH Zrt.-re
szilltak 5t.

2.S
(1) |elen utasft6s az alAirils napjdn l6p hatdlyba, rendelkez6seit a hat6lyba l6p6s napj6t6l
kell alkalmazni.

(2) felen

szabdlyzatban

nem szabdlyozott k6rd6sekben a kapcsol6d6

jogszabdlyok vonatkoz6 el6irAsai szerint kell elj6rni.

Budapest, 202L. november 16.

Jm

(

vez{rigazgat6

hatdlyos

MARADvAuwecyo N- HAszNo sir 6 zAnrx0 n0E rrl
wrUxOoO nEszvnruyrAnsasAc
ADATVEnETUT Es ennrBlzrorusAcl szesAryzAT A

Hatflyba l6p6s id6pontia= 2O21. november 16.
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I. Feiezet

Altalfnos rendelkez6sek
1. A

szabdlvzat c6lia. hatdlva

1.S (1) Az Adaw6delmi 6s Adatbiztonsdgi Szabiiyzat c6lia, hogy az Eur6pai Parlament
6s a Tan6cs (EU) 2016/679 sz. Rendelet24. cikk (1)-(2) bekezd6seib6l fakad6
kotelezetts6gnek eleget t6ve meghat{rozza a Maradvfnyvagyon-hasznosit6

Z6rtktirfien Mfiktid6 R6szv6nytiirsasdgndl (a tovribbiakban:,,MVH Zrt:'),
mint Adatkezel6n6l zajl6 adatkezel6sek jogszerfi rendj6t biztosftsa az
6rintettek informdci6s onrendelkez6si jogiinak 6rv6nyesft6s6t, el6segitse
(2)

(3)

megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6sek bevezet6s6vel az adatkezel6s
biztonsdg6t, valamint megakadiilyozza a jogosulatlan adatkezel6st.
A szabiiyzat tiirgyi hakilya kiterjed az MVH Zrt. bdrmely szervezeti egys6ge
6ltal v6gzett szem6lyes adatra vonatkoz6 adatkezel6si mfiveletre, az Adatkezel6
Sltal ig6nybevett adatfeldolgoz6k fel6 ir6nyul6 adatdraml6sra, valamint egy6b
adatkezel6k 16szrSre tort6n6 adattov6bbit6sra.
A szab6lyzat szemfilyi hatilya kiterjed az MVH Zrt. valamennyi szervezeti
erys6g6re, minden munkav6llal6j6ra.
2. Alkalmazand6

2.S

i

osszab6lvok

felen szabiiyzatot az aldbbi jogszabAlyok rendelkez6seinek figyelembev6tel6vel,
azok rendelkez6seivel osszhangban, veltik egytittesen kell alkalmazni:

a) Magyar or szigAlaptorv6nye;
b) a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 20t3.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: ,,Ptk.");
c) az Eur6pai Parlament r5s a Tandcs (EU) 2016/679 Rendelete (a tov6bbiakban:
,,GDPR");

d) az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6r6l sz6l6 20Lt.
6vi CXII. torv6ny (a tovdbbiakban: ,,Info W.");
e) a munka torv6nykonyv6r6l sz6l6 2012.6vi I. t<irv6ny;
f) a hitelszerz6d6sb6l ered6 kotelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6
term6szetes szem6lyek lakhatdsdnak biztosftiisiir6l sz6l6 2011.6vi CDil. torv6ny
(a tovilbbiakban: ,,Net tv.");
g) a Nemzeti Eszkozkezelf Programban r6szt vev6 term6szetes szem6lyek
otthonteremt6s6nek biztosftdsdr6l sz6l6 20t8.6vi CIII. torv6ny (a tov6bbiakban:
,,Otthonteremt6si w.");
h) az 6llami vagronr6l sz6l6 2007.6vi CVI. t<irv6ny;
i) a Nemzeti Eszkozkezell Zrt. mfikod6s6vel kapcsolatos egyes szabdlyokr6l sz6l6
l2B/2072. (VI.26.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: ,,Rendelet1");
j) a Nemzeti Eszkozkezell Programban r6szt vev6 term6szetes szem6lyek
otthonteremt6s6nek biztosftdsdval kapcsolatos egyes szabdlyokr6l sz6l6
274/20L8. (XII. 21.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: ,,Rendelet2");
valamint minden olyan hatiilyos magyar jogszabAly, amely kotelez6en
alkalmazand6 adatkezel6si rendelkez6seket tartalmaz.
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3. Ertelmez6 rendelkez6sek

3.S

f

elen szabdlyzat alkalmazdsdban:

a)
b)

c)
d)

szem6lyes adat: azonosftott vary azonosithat6 term6szetes szem6lyre
(,,6rintett") vonatkoz6 b6rmely informdci6;
kiiltinleges adat: faji vagy etnikai szflrmazAsra, politikai v6lem6nyre,
valliisi vary vildgn6zeti meggy6z6d6sre vagy szakszervezeti tagsdgra utal6
szem6lyes adatok valamint a term6szetes szem6lyek egyedi azonosit6sdt
c6lz6 genetikai 6s biometrikus adatok adatoh az eg6szs|gtigyi adatok 6s a
term6szetes szem6lyek szexuiilis 6let6re vagy szexudlis irdnyultsiigiira
vonatkoz6 szem6lyes adatok;
6rintetE bdrmely meghatdrozott, a szem6lyes adat alapjdn azonosltott
vagy - krizvetlenril vagy kozvetve - azonosfthat6 term6szetes szem6ly
(ember);
adatkezel6s: az alkalmazott eljdr6st6l ftiggetlentil a szem6lyes adatokon
vlgzett bdrmely mfivelet vary a miiveletek osszess6ge, igy ktilonosen az

adatok g5rfijt6se, felv6tele, rogzit6se, rendszerez6se, tdroldsa,
megv6ltoztatdsa, pontosit6sa, felhaszn6l6sa, lek6rdez6se, tovdbbitdsa,
nyilvdnoss Agr a hozatal a, osszehangol ilsa vagy osszekapcs ol6sa, torl6se 6s

e)

0

g)
h)
i)
j)
k)
l)

megsemmisft6se;
adatkezel6= az aterm6szetes vagy jogi szem6ly, illeWe jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkez6 szervezet, aki vagy amely <indll6an vagr m6sokkal egytitt
az adatok kezel6s6nek c6ljdt 6s eszkozeit meghatdrozza, az ad,atkezel6sre
(bele6rtve a felhaszniilt eszkozt) vonatkoz6 dont6seket meghozza 6s
v6grehajtja, vary az adatfeldolgoz6val v6grehajtatja. A jelen szabillyzat
hatdlya al{, tartoz6 ad atkezel 6 s ek teki ntet6b en adatkezel 6 az MY H Zrt
adatfeldolgozil: az MVH Zrt.-vel szerz6d6ses jogviszonyban eil6
term6szetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezl
szervezet aki vagy amely szerz6d,6s alapjdn - bele6rtve a jogszabdly
rendelkez6se alapjiin kotott szerz6d,6st is - adatkezel6 nev6ben az adatok
kezel6s6t vdgzi;
hozzfliflrulAs= az 6rintett akaratdnak onk6ntes, konkr6t 6s megfelel6
t6j6koztatdson alapul6 egy6rtelmii kinyilvdnft6sa, amellyel az 6rintett
beleegrez6s6t adja az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez;
adattov{bbitiis: az adat meghatdrozott harmadik szem6ly sz6mdra
tort6n6 hozzAf6rhet6v6 t6tel e;
adatttirl6s: az adatok felismerhetetlenn6 t6tele oly m6don, hogy a
helyredllftdsuk tdbb6 nem lehets6ges;
harmadik szem6ly: olyan term6szetes vagy jogi szem6ly, illewe jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet, aki vagy amely nem azonos az
6ri ntettel, az adatkezel 6vel v aW az a d atfel d o I goz6v al;
nyilvinossdgra hozatal: az adat biirki szlmflra tort6n6 hozzAflrhetlvl
t6tele;
adaW6delmi incidens: az MVH Zrt.-n6l alkalmazott szervez6si 6s
technikai int6zked6sek r6v6n megteremtett adatbiztonsdg olyan s6rtil6se,
mely a kezelt szem6lyes adatok szdnd6kos, gondatlan, vagy v6tlen 6s
jogellenes megsemmistil6s6t, elveszt6s6t, megvdltoztatdsdt, kdzl6s6t,
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m)
n)

nyilvdnossAgrahozataliit, vagy az adatokhozval6 jogosulatlanhozzdflrflst,
dltal6noss6gban az adatok jogellenes kezel6s6t eredm6nyezi;
feliigyeleti hat6s6g: MagyarorszAgon a Nemzeti Adaw6delmi 6s
Informdci6szabadsdg Hat6sdg (a tovdbbiakban: NAIH);
szervezeti egys6gek vezetfli: MVH Zrt.-n6l alkalmazdsban 6116 igazgat6k,
f 6 o sztiiyv ezet6k, o s zt6 yve z et6 k.
I

4. Az adatkezel6 adatai

4.S

Adatkezel6 adatai:
N 6v: M aradv6nyvagron-hasznosft6 Ziirtkorf en Miikod6 R6szv6nyt6rsas6g
Sz6khely: 1134 Budapest Angyalfoldi tit 5. b. 6p.
Clgjegyz|kszdm: 0 1- 1 0- 141 5 34
El6rhet6s6gei : + 3 6- 1 - 7 9 5 -520 0, info@mvhzrt. hu

II. Feiezet
Adatv6delem
5. Az

adatkezel6s elvei

s.s (1) Az adatok kezel6s6t jogszeriien 6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett
szAmAra etlethat6 m6don kell v6gezni. A jogszer(i, tisztess6ges 6s 6tl6that6
adatkezel6s 6rdek6ben az MVH Zrt. koz6rthet6 adatkezel6si tdj6koztat6t e[it
ossze az 6rintettek r6sz6re, sztiks6g eset6n adaw6delmi hat6svizsgdlatot v6gez,
valamint naprak6szen vezeti az adatkezel6si tev6kenys6gek nyilvdntartiisiit.

6.S (1) Csak olyan szem6lyes adat kezelhet6, amely az adatkezel6s c6lidnak
megval6suldsdhoz elengedhetetlen, a c6l el6r6s6re alkalmas. A szem6lyes adat
csak a c6l megval6sul6sdhoz sziiks6ges m6rt6kben 6s ideig kezelhet6.
(2)
Az adatkezel6snek minden szakasz6ban meg kell felelnie az adatkezel6s
c6ljdnak.
(3)
Az MVH Zrt. munkavdllal6i kizAr6lag a munkakori leirdsukban meghatiirozott
r6sztikre biztositott jogosultsdgok
feladataik ell6t6sa c6lj6b6l,
rendeltet6sszerii haszn6latdval kezelhetnek szem6lyes adatot.
(4)
Az MVH Zrt. Altal kezelt szem6lyes adatok magdnc6lra t<irt6n6 felhaszndldsa,
illewe konkr6t c6lhoz nem kothet6 adatkezel6se tilos.
7.S (1) Az adatkezel6s sordn az MVH Zrt.-nek biztosftania kell az adatok pontossdgdt
teljess6g6t 6s - ha az adatkezel6s c6lj6ra tekintettel sziiks6ges - naprak6szsflg|t.
(2)
Az adatokat megfelel6 int6zked6sekkel v6deni keII ktilonosen a jogosulatlan
hozzlf|r|s, megvdltoztatds, tovdbbitiis, nyilvdnoss6gra hozatal, torl6s vagy
megsemmisit6s, valamint a v6letlen megsemmistil6s 6s s6rtil6s, tovilbbA az
alkalmazott technika megv6ltoz6sdb6l fakad6 hozz{flrhetetlenn6 v6l6s ellen.

a

6. Adatkezel6re 6s adatkezel6sre

vonatkoz6 szabSlyok

8.S (1) Az adaw6delmi szabdlyok betart6sS6rt az MVH Zrt., mint adatkezel6 a felel6s.
(2) Az MVH Zrt. szem6lyes adatokat kizdr6lag a GDPR 6. cikk (1) bekezd6se szerinti
valamely jogalap alapjin kezelhet, figyelemmel a 9.-10. cikkekben foglalt
ktilonos felt6telekre. A szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 tomor, 6tl6that6,
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koz6rthet6 6s konnyen hozzdflrhet6 tAi6koztat6 k6szft6se 6s az drintettek

(3)

rendelkezr6srSre bocsdt{sa az MVH Zrt. feladata.

Ha a szem6lyes adatokat az 6rintett6l Sr(ijtik, az MVH Zrt a szem6lyes adatok
megszerzls6nek id6pontjdban az 6rintett rendelkez6s6re bocs6tja a GDPR 13.
cikk szerinti adatkezel6si tij6koztat6t. Ha a szem6lyes adatokat az MVH Zrt.
nem az 6rintett6l szerezte be, a lehet6 leghamarabb, de legk6s6bb ery h6napon
beltil az 6rintett rendelkez6srSre bocs6tja a GDPR 14. cikke szerinti t6j6koztat6t.

9, S (1) Az MVH Zrt. adatkezel6si tev6kenys6geir6l nyilvintartiist vezet.

E

nyi lvdnta rtds a kovetkez6 i nfo rm 6 ci 6kat tartalmazza:
a) adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge;
b) adaw6delmi tisztvisel6 neve 6s el6rhet6s6ge;

c) 6rintettek kateg6riSinak 6s a szem6lyes adatok kateg6ridinak
ismertet6se;

d) adatkezel6s c6ljai 6s jogalapjai, adatkezel6si miiveletek tartalma;
e) amennyiben indokolt, a jogalaphoz kapcsol6d6 rigynevezett

0
g)

6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se;
olyan harmadik szem6lyek (cfmzettek) kateg6ri6i, akikkel a szem6lyes
adatokat k<izlih vary kozolni fogjdk;

az

adatkezel6shez kapcsol6d6 adatkezel6si mfiveletet v6gz6

adatfeldolgoz6 megnevez6se, a mfivelet 6ltal6nos leir6sa;

h) az adatkateg6ridk torl6s6re el6ir6nyzott hatdrid6k, illewe ha ez nem
lehetsdges, ezen id6tartam meghatdro zflsinak szempontjai;
ha lehets6ges, adatbiztonsiigi technikai 6s szervez6si int6zked6sek
iiltaliinos lefrSsa.
tJi, az adatkezel6si nyilvdntart6sban nem szerepl6 adatkezel6si ig6ny eset6n,
az adatkezel6s megtervez6se t6rgy6ban, az illet6kes szervezeti erys6g vezet1je
megkeresi az MVH Zrt jogi 6s koordindci6s igazgat6jit. A jogi 6s koordindci6s
igazgat6
tervezls folyamatdba halad6ktalanul bevonja az MVH Zrt.
adatv6delmi tisztvisel6j6t. A jogi 6s koordindci6s igazgat6 az adatkezel6si
nyilvdntartds m6dosftdsa tdrgy6ban - az adahridelmi tisztvisel6 v6lem6ny6t is
tartalmaz6 - javaslatot k6szit a vezlrigazgat6 r6sz6re. Az adatkezel6s kiz6r6lag
az adatkezel6si nyilvdntartds m6dositdsdt, sztiks69 eset6n adatv6delmi
hatdsvizsgilat lefolytatds6t kovet6en kezdhet6 meg.
adatkezel6s

i)

(2)

a

Az

(3)
(4)
10.S

megkezd6s6r6l a vezlrigazgat6 utasftdsban hatdroz, mely tartalmazza az
adatkezel6si nyilv6ntart6st, az annak mell6klet6t k6pez6 adaw6delmi
t6j6koztat6t, annak kozz6t6tel6nek rendj6t, illewe egy6b, az adatkezel6sre
vonatkoz6 speci6lis rendelkez6seket.
Az adatkezel6si nyilvdntartds tartalm6t 6rint6 m6dositiisi, illewe ttirl6si ig6ny
eset6n a (2) bekezd6s rendelkez6sei megfelel6en irinyad6ak.
Az adatv6delmi tisztvisel6nek ktilonosen abban kell 6ll6st foglalnia, hogy az rij
adatkezel6si ig6ny, illetve az adatkezel6s jelleg6neh valamint az azzal egyritt
jAr6 kockdzatoknak a megvdltoziisa sztiks6gess6 teszi-e adatv6delmi
hat6svizsgdlat lefolytatdsdt.
Az MVH Zrt. az iiltala kezelt szemdlyes adatokat nyilviinoss6gra nem hozza,
kiv6ve, ha azttdrv6ny k<itelez6en elrendeli.
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7. Felel6ss6s. feltisvelet. fehilvizssdlat

11.S
12.S

13.S

14.S

A jelen szabSlyzatot 6s annak m6dositils{t az MVH Zrt. vezfrigazgat6ja haryja
j6vA.
Az MVH Zrt. vez|rigazgat6ja felel6s az ad,atkezel6sek jogszerfis6g66rt, jogszerf
v6grehajtds66rt, az adatkezel6sek sordn a jelen szabiiyzat 6s a vonatkoz6
adatvddelmi jogszabdlyok betartiisii6rt. A szabfllyzat feltilvizsgiilatiinak
sztiks6gessEg6t az MVH Zrt. jogi 6s koordin6ci6s igazgat6ja legal6bb minden
tdrgy6vet kovet6 6v februfr 28. napjdig megvizsgdlja, mely sordn kik6ri az
adaW6delmi tisztvisel6 v6lem6ny6t.
Az egyes szervezeti egys6gek vezet6inek feladatai:
a) ellen6rzik az irinyrt6suk alatt iill6 szervezeti erys6g adatkezel6seinek
jelen szabdlyzatnak 6s kapcsol6d6 szabdlyzatoknak val6 megfelel6s6q
b) felel6sek azdrt, hogy az dltaluk vezetett szervezeti egrs6g adatkezel6sei
sor6n a jelen szabAlyzat III. r6sz6ben 6s az adatv6delmi nyilviintartdsban,
az MVH Zrt. ery6b szabiiyzataiban foglalt adatbiztonsiigi el6frdsok
marad6ktalanul 6rv6nyestil j enek;
c) adatv6delmi tisztvisel6 segfts6g6t k6rik, amennyiben a szem6lyes adatok
kezel6s6vel osszeftigg6 k6rd6stik mertil fel.
Az MVH Zrt. adatkezel6si mfiveletet v6gz6 munkav6llal6ja a tev6kenys6gi
kor6n beltil felel6s az adatok rogzit6s66rt, megv6ltoztatdsd6rt, torl6s66rt,
tov6bbit6s66rt, nyilvdnossdgra hozatalil6rt, valamint a mfivelet pontos 6s
nyomon kovethet6 dokument6liis66rt. Az adatkezel6st v6gz6 szem6ly
tev6kenys6ge sor6n:
a) betartja a jelen szabfllyzat el6fr6sait;
b) kezeli 6s meg6rzi a feladata ellStdsa sordn birtokiiba kertilt adatokaq
c) tigyel a szem6lyes adatokat tartalmaz6 nyilv6ntartdsok biztonsdgos
kezel6s6re 6s tdroliisiira;
d) gondoskodik arr6l, hogy az iiltala kezelt adatokhoz illet6ktelen szem6ly
ne f6rhessenhozzS,;

e)

0

halad6ktalanul jelzi kozvetlen felettese fel6, amennyiben adatv6delmi
tigyb en az adatv6del mi tisztvi sel6 kozremiiko d 6se sztiks6ges;
jogosult kozvetlentil az adatv6delmi tiszwisel6 segits6g6t k6rni,
amennyiben a szem6lyes adatok kezel6s6vel osszeftigg6 k6rd6se mertil
fel;

g) koteles bejelenteni k<izvetlen

1s.s

felettese 6s az adatv6delmi tisztvisel6
r6sz6re, ha a szabdlyzat megs6rt6s6r6l szerez tudomdst.
A vez6rigazgat6 a jelen szabllyzat 6s egy6b adatv6delmi tiirgyri jogszab6lyok
6rv6nyesft6se 6rdek6ben adatv6delmi tisztvisel6t nevez ki.
Az adaw6delmi tiszWisel6 feladatai:
a) tdj6koztatdst nyfijt 6s szakmai tandcsot ad az MVH Zrt., illetve a Tdrsasdg
alkalmazottai r6sz6re a GDP& illetve egy6b adatv6delmi jogszabiilyok, bels6
szervezets zabAly oz6 eszkozok szerinti kotelezetts6geikkel kapcsolatban;
b) ellen6rzi az MYH Zrt. GDPR-nak, egy6b vonatkoz6 iogszabdlyoknak, bels6
szervezets zabAly ozAsi eszkrizoknek megfelel6 miikod6s6t;
c) egyrittmfikodik a fehigyeleti hat6s6ggal, kapcsolattart6 pontk6nt szolgdl a
fehiryeleti hat6sdg fel6;
javaslatot
tesz jelen szabiiyzat 6s egy6b bels6 szervezetszabiiyoz6 eszkoz
d)
m6dos[t6sdra;
6

Hat6lyos: 2021. november 16.-

M a ra dvd nyvagyon

e) t6j6koztat6st

0

-h a

nyrijt

szn os itti

a bels6

Zdrtkii rfie n M iikiidd R 6 snd nytd rca sdg

adatv6delmi ismeretekr6l;

felhivja az MVH Zrt. jogi 6s koordin6ci6s igazgat6jdnak figyelm6t,

ha
megft6l6se szerint az MVH Zrt.-n6l az ad,atkezel6si mfiveletek 6ltal jelentett

kockdzat vSltozlsa miatt adatv6delmi hat5svizsgdlat lefolytatdsa vdlik

g)

sztiks6gess6;
fr6sban beszdmol a vez|rigazgat6 6s a jogi 6s koordin:lci6s igazgat6 r6sz6re
az adatv6delemmel 6s adatbiztonsiiggal osszeftigg6 t6miikban.
B. Az

16. S

(2)
t3)

(4)
(5)

adatfeldolsoz6 is6nvbev6tel6nek szabdlvai

$)

Az MVH Zrt. egyes adatkezel6si tev6kenys6gek elv6gz6s6vel adatfeldolgoz6t
bfzhat meg, melyhez az 6rintett hozzitjirulfsa nem sztiks6ges. Az MVH Zrt.
ugyanakkor az 6rintetteknek sz6l6 tdj6koztatat6ban kozli az adatfeldolgoz6

szem6ly6re vonatkoz6 inform6ci6kat, megjelolve az adatfeldolgoz6 6ltal v6gzett
tev6kenys6get is.
Az MVH Zrt. az egyes adatkezel6si tev6kenys6gek elv6gz6s6vel kizdr6lag olyan
adatfeldolgoz6tbfzhat meg, aki vary amely megfelel6 garanciSkat nyrijt a GDPRban foglalt kovetelm6nyeknek val6 megfelel6sre 6s az adatbiztonsdgot szolgdl6
technikai 6s szervez6si int6zked6sek v6grehajtdsiira.

Az adatfeldolgoz6 az adatkezel6st 6rint6 6rdemi dont6st nem hozhat, a
tudomiisdra jutott szem6lyes adatokat kiz6r6lag az MVH Zrt. rendelkez6sei
szerint kezelheti, sajit c6ljdra adatkezel6st nem v6gezhet toviibb6 a szem6lyes
adatokat az MVH Zrt. rendelkez6sei szerint kdteles tdrolni 6s meg6rizni, az
adatkezel 6s befej ez6s6t krivet6en visszaj uttatni, illet6l eg tdrril ni.
Az adatfeldolgoz6 az MVH Zrt. (r6sban tett eseti vary iiltaliinos felhatalmaz6sa
n6lktil toviibbi adatfeldolgoz6t nem vehet ig6nybe.
Az adatfeldolgoz6val kotend6 szerz6d6st fr6sba kell foglalni, a szerz6d6snek
tartalmaznia kell a GDPR 28. cikk szerinti kotelez6 elemeket. Az adatfeldolgoz6
bevon6sdnak szriks6gess6g6vel kapcsolatos informdci6kat, illewe a szerz6d,6s
tervezet6t el6zetesen meg kell k{ildeni az adafrifidelmi tisztvisel6 r6sz6re
vr6lem6nyez6s c6lj6b6l.
9. Erintettek iosai

17.S

Az MVH Zrt. koteles

ttirtilni

a kezelt szem6lyes adatot, ha

a) az 6rintett azt k6ri, illet6leg hozz1jArul6s6t

18.S

visszavonja, kiv6ve, ha a
GDPR az adatok toviibbi kezel6s6t lehet6v6 teszi;
b) az adatkezel6s c6lja megszfnt;
c) az 6rintett tiltakozik az MVH Zrt. jogos 6rdek6n alapul6 adatkezel6s ellen,
kiv6ve, ha az MVH Zrt. k6pes koz6rthet6en bizonyitani az 6rintett
szlmAr a az adatkezel 6s j ogossdgdt;
dJ a szem6lyes adatokat az MVH Zrt. jogellenesen kezelte;
e) az adatkezel6s hatdrideje eltelt.
Az MVH Zrt. korl6tozzaa szem6lyes adatok kezel6s6t, ha
a) az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontoss6g6t, mikor is a korlStozds a
pontosftdshoz sztiks6ges id6tartamra vonatkozik;
b) az adatkezel6s jogellenes, de az 6rintett ellenzi adatainak torl6s6t 6s k6ri
a felhaszn6l6s korldto zAs6t;
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c)

19.S
20.S

21.S

22.5

az adatkezel6si c6l megsziint d,e az 6rintett k6ri adatainak kezel6s6t jogi
ig6nye 6rv6nyesit6s6hez;
d) az 6rintett tiltakozott az adatkezel6s ellen.
Az 6rintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az MVH Zrt. indokolatlan k6sedelem
n6lktil helyesbitse a rd vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Az MVH Zrt. az
6rintett ktilon k6r6se n6lktil is koteles pontositani, javftani az iltala helytelentil
kezelt adatot.
Az 6rintett jogosult arra, hogir az MVH Zrt.-t6l visszajelz6st kapjon arra
vonatkoz6an, hogy szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e
(,,hozzflf6r6si jog"). Az MVH Zrt az 6rintett k6r6s6re krilon tiij6koztat6st nyfjt
az adatkezel6s c6ljai, az adatok kateg6ri6i, a tov6bbftdssal 6rintett cimzetteh az
adatkezel6s id6tartama, felt6telei, az 6rintetti jogok gyakorldsa, a feliigyeleti
hat6signdl tort6n6 panaszt6tel, az adatok forrdsa tekintet6ben. Az MVH Zrt.
dltalSnossiigban kdteles teljeskorii 6s koz6rthet6 t6j6koztat6st nyfjtani az
6rintett r6sz6re az ad,atkezel6ssel osszeftigg6 l6nyeges koriilm6nyekr6l. Ha az
6rintett k6ri, az MVH Zrt. a szem6lyes adatok milsolatdt rendelkez6s6re bocsiitja.
Az 6rintett jogosult arra, hogy bdrmikor tiltakozzon szem6lyes adatainak
kezel6se ellen, ha az MVH Zrt. 6ltal folytatott adatkezel6s az MVH Zrt, vagy
harmadik szem6ly jogos 6rdek6n alapul, illewe koz6rdekf jogosfW6ny
gyakorldsdnak keret6ben v6gzett feladat v6grehajt6sdhoz szriks6ges. Tiltakoziis
eset6n az MVH Zrt. kizilrillag akkor kezelheti tovdbb az 6rintett adatait, ha
bizonyitja, hogy jogos 6rdeke els6bbs6get 6lvez az 6rintett 6rdekeivel szemben.
Az 6rintett jogosult arra, hogy a hozzirjirul6son, vagy szerz6d6sen alapul6an,
automatizdlt m6don kezelt szem6lyes adatokat tagolt, sz6les korben haszndlt

formdtumban megkapja (,,adathordozhat6s6ghoz val6 iog"). Az 6rintett
jogosult arra, hogy az adathordozhat6siighoz val6 jog gyakorl6sa keret6ben
k6rje a szem6lyes adatok adatkezel6k kozotti kozvetlen tovdbbftds6t.
23.S $) Az 6rintetti jogok 6rv6nyesit6se kapcsiln 6rkezett frdsbeli, illetve elektronikus
riton benyfjtott k6relmeket 6rkeztet6stik napjdn meg kell ktildeni az 6rintett
szervezeti egys6g vezet6j6nek. A szem6lyesen sz6ban, illetve telefonon tett
k6relmekr6l az eljAr6 tigrint6z6 feljegyz6st k6szit. Az 6rintett szervezeti egys6g
vezetlje felel6s az 6rintetti k6relem kivizsg6ldsAErt, a sztiks6ges int6zked6sek
megt6tel66r! mely sordn sztiks6g eset6n koteles kik6rni a jogi 6s koordindci6s

(2)
(3)
(4)
(5)

igazgat6 6s az adatv6delmi tiszWisel6 v6lem6ny6t.
Az MVH Zrt. indokolatlan k6sedelem n6lktil, legfeljebb a k6relem be6rkez6s6t6l
sz6mitott egy h6napon behil t6j6koztatja az 6rintettet a k6relme nyom6n hozott

int6zked6sekr6l, k6rt inform6ci6kr6l. A ti\6koztatdst az 6rintett eltal k6rt
m6don, illetve elektronikusan is meg lehet adni.
Ha az MVH Zrt. nem teljesiti a k6relemben foglaltakat, legk6s6bb a k6relem
be6rkez6s6t6l szdmitott eS/ h6napon beltil tiij6koztatja az 6rintettet a
panaszt6tel, illetve a bir6s6gi jogorvoslat lehet6s6g616l, a k6relem
megtagadiisdnak r6szletes jogi 6s t6nybeli indokair6l.
Ha a k6relmet benytijt6 szem6ly kil6te k6ts6ges, az MVH Zrt. az 6rintett
szemllyazonossiigdnak mege16sft6s6hez sztiks6ges tovdbbi inform6ci6kat
k6rhet. Az MVH Zrt. a kieg6szft6 tSj6koztatdsra felhiv6 level6t a k6relem
be6rkez6s6t kovet6 5 napon beltil megktildi.
Az MVH Zrt. az 6rintetti jogokkal kapcsolatos tdj6koztatds 6s int6zked6s
tekintet6ben ktilon dfjazdst flszabiiy szerint nem szdmft fel, kizir6lag abban a
kiv6teles esetben, ha a k6relem egy6rtelmfien megalapozatlan vagy az 6rintett
8

Hat6lyos: 2021. november 16.-

M a radvd nyvagrun - haszn os itri Zd rtkii riie n M ii kii d 6 R 6sn6 nytd rcasiig
az adatokr6l tobbszori m6solatot k6r 6s a k6relem teljesft6se kiilonosen jelent6s

24.S

adminisztratfv kolts6ggel j6r.
Az MVH Zrt. iital ezen cfm szerint v6grehajtott adatkezel6si miiveletekr6l
koteles halad6ktalanul tdj6koztatni az ig6nybe vett adatfeldolgoz6kat, illetve
azokat a harmadik szem6lyeket, akikkel az 6rintetti adatokat kozolt6k.

III. feiezet
Adatbiztonsdgi szabdlyok
10. Alapelvek. c6lok

2s.

s

(1) Az MVH Zrt. koteles az adatkezel6si mfiveleteket rigy megtervezni

6s

v6grehajtani, hogy a GDPR 6s az adatkezel6sre vonatkoz6 m6s jogszabiilyok
alkalmaz6sa sor6n biztosftsa az 6rintettek mag6nszf6r6j6nak v6delm6t, a
szem6lyes adatok s6rtetlens6g6t, bizalmassdgdt 6s rendelkez6sre dll6siit.

(2)

(3)

Az MVH Zrt. koteles gondoskodni az adatok biztonsilg6r6l, koteles tov6bbd
megtenni azokat a technikai 6s szervez6si int6zked6seket 6s kialakftani azokat
az eljiir6si szab6lyokat, amelyek a GDPR 6rv6nyre juttatdsdhoz sztiks6gesek.
Az adatokat megfelel6 int6zked6sekkel v6deni kell ktilon<isen a jogosulatlan
hozz1f1r6s, megv6ltoztat6s, tov6bbft6s, nyilv6noss6gra hozatal, t<irl6s vagy
megsemmisft6s, valamint a v6letlen megsemmisril6s 6s s6ri.il6s, tov{bb| az
alkalmazott technika megvdltozdsiib6l fakad6 hozzAf|rhetetlenn6 vdl6s ellen.
11. Szem6lves adatok t6rol6sa

26. S (1) A szem6lyes adatokat fgy kell tdrolni, hogy azokhoz illet6ktelenek ne
f6rhessenek hozzi, ide6rtve azon munkavdllal6kat is, akik munkakortikb6l

(2)

ered6en nem jogosultak azadat megismer6s6re.
A szem6lyes adatok tiiroldsdra vonatkoz6 dltaliinos kovetelm6nyek:
a) A szem6lyes adatot hordoz6 papfr alapri dokumentumok kizdr6lag j6l
zArhat6, tiizv6delmi
vagyonv6delmi berendez6ssel v6dett
helyis6gben kertilhetnek elhelyez6sre. Az iratokhoz kizflr6lag az MVH
Zrt. ir atkezel6sre j ogosult munkavdllal 6i f6rhetnek hozz6.
b) A szem6lyes adatot hordoz6 papir alapri dokumentumok kizdr6lag
iratmegsemmisft6 segfts6g6vel semmisfthet6ek meg.
c) A munkaviillal6 koteles a foly6 munka sordn nem haszn6lt papir alapri
dokumentumokat
munkaid6 v6g6vel
dltala haszn6lt
irodahelyis6gben elz6rni.
d) Az MVH Zrt Sltal elektronikus riton kezelt szem6lyes adatok szabAlTrzatban foglalt elt6r6 rendelkez6s hi6nyiiban
a foly6 munka
v6gz6se keret6ben, tart6san, kizdr6lag a rendelkez6sre 6116 kiszolgdl6
kozponti hii6zati g6peken (szervereken) tdrolhat6ak, az adatokhoz csak
megfelel6 jogosultsdggal rendelkez1 szem6lyek f6rhetnek hozzl. Tilos a
szem6lyes adatok tdroldsa tart6s munkav6gz6s c6lj6b6l egy6b
elektronikus adathordoz6n (pl.' munkaiillomds merevlemeze, ktils6
merevlemez, CD lemez, stb.).
e) Az MVH Zrt. munkavdllal6inak munka6llomdsai felhaszn6l6n6wel 6s
egyedi, id6szakonk6nt megvAltoztatand6 jelsz6val v6dettek.

6s

a

az

-
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g)

A NET Program keret6ben elektronikusan kezelt szem6lyes adatokat
tdrol6 informatikai rendszerek v6delme 6rdek6ben mindenkor

megteend6 biztonsdgi int6zked6sek a kovetkez6k: A NET Program
keret6ben elektronikusan kezelt szem6lyes adatok a NISZ Nemzeti
Infokommunikdci6s Szolgdltat6 Z6rtkoriien Mfikod6 R6szv6nyt6rsasiig
(a toviibbiakban: NISZ Zrt.) 6ltal biztositott informatikai krirnyezetben
tal6lhat6k, illewe mfikodnek. Ezt a kornyezetet a NISZ Zrt. az MVH Zrt.vel kotott tizemeltet6si szerz6d,6s keret6ben biztositja, illetve
tizemelteti, bele6rwe a tfizfal szolg6ltatdst 6s a ment6si rendet. Az
adatok ment6se minden rendszer eset6ben a NISZ Zrt. tizemeltet6si
rendje szerint tort6nik. A napl6ziisra az alkalmazott rendszerek keretein
beltil kertil sor.
A NISZ Zrt. informatikai kornyezete mellett az MVH Zrt. informatikai

rendszereinek v6delm6r6l szerz6dott partner gondoskodik,

(3)

A

a

szerz6d6sben meghatArozott, a kor kihfv6sainak megfelel6 v6delmi
eszkozokkel.
szem6lyes adatok t6roliisdra, v6delm6re vonatkoz6 tov6bbi konkr6t

szabdlyokat az MVH Zrt. Iratkezel6si szabillyzata, az lratkezel6si
iogosultsdgi rendszerr6l sz6l6 szabillyzata, valamint az Informatikai
biztonsdgi szabSlyzatr6l 6s iizletmenet folytonossdgi terw6l sz6l6
szabillyzata tartalmazzlk A szab6lyzatok ismerete 6s betartdsa az MVH Zrt.
valamennyi munkav6llal6ja sziim6ra kotelez6.
12. Szem6lyes adatok toviibbftiisa. feldolgoz6sa

27. S (1) Szem6lyes adatok harmadik szem6lyek, illewe adatfeldolgoz6krflszdre tort6n6
tovdbbftdsa a kovetk ez6 el6ir Asok betart6s6val tort6nhet.
(2) Az adattovdbbftds tekintet6ben a tov6bbftott adatok krir6t, az adattovdbbftds
id6pontjdt 6s kortilm6nyeit a kovetkez6k szerint dokumentdlni kell.
(3) Ha az adattovdbbitds irdsbeli, vary elektronikus lev6l ritl6n tort6nih a kimen6
levelet a vonatkoz6 iratkezel6si szabiiyzat szerint az iktat6rendszerben
rogziteni kell. Sz6beli adattov6bbft6s kizir6lag telefonon, a besz6lget6s
rogzit6se mellett lehets6ges.
(4) Ha az adattovdbbftds elektronikus adathordoz6 (pl.: ktils6 merevlemez, pendrive) iitadrisdval val6sul meg, az adatdtaddsr6l jelen szabillyzat l. sz.
mell6klete szerinti dtadds-dw6teli iegyz6ktinyvet kell felvenni, melyet az
6tad6s-5w6tel sorSn kozremfikod6 szem6lyek aliifrnak. A jegyz6konyv felv6tele
el6tt annak tervezet6t v6lem6nyez6s c6ljdb6l be kell mutatni az adaw6delmi
tisztvisel6nek.
(5) Ha az adattovdbbitdsra elektronikus lev6lben (e-mail) kertil sor, a lev6l
cfmzettje kiz6r6lag olyan szem6ly lehet, aki minden k6ts6get kizdr6an jogosult a
szem6lyes adatok kezel6s6re. Csak ezen szem6ly levelez6si cim6re tov6bbfthat6
a szem6lyes adatot tartalmaz6 ktildem6ny. Ha az MVH Zrt. munkavdllal6j6ban
k6ts6g mertil fel a cimzett adatkezel6si jogosultsdgdt illet6en, koteles az
adaw6delmi tisztvisel6 segfts6g6t, v6lem6ny6t k6rni.
(6) Az adattovdbbit6s c6ljdb6l a kovetkez6 felt6teleknek megfelel6 elektronikus
adathordoz6 [pl.: ktils6 merevlemez, pen-drive) haszn6lhat6:
a) az adathordoz6t az Informatikai 6s Ugyvitelszervez6si f6osztiiy
biztositja;
10
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b) sztiks6g eset6n az
titkosft6ssal

adathordoz6hoz val6 illet6ktelen hozzflf6rlst

kell biztositani vary a rajta l6v6 Sllom6ny(ok)

olvashat6sdgdt jelsz6v6delemmel kell elliitni.
(7)

Ha az adattovibbit6s sorin nagy mennyis6gii, osszeftigg6 adat, adatbdzis
iitadiisdra elektronikus lev6l ritjiin kertil sor, a levelet megfelel6 informatikai
v6delemmel kell elldtni.

a

jelen S-ban foglaltakt6l elt6r6 m6don tort6n6

(B)

Tilos

(e)

A jelen S-ban foglalt informatikai v6delmi eszk<iz (titkosftds, jelsz6v6delem)

szem6lyes adat

tov6bbit6sa.
sztiks6gessEg6r6l, illetve a megval6sitiis m6djA16l az illet6kes szervezeti egys6g

vezetljlnek megkeres6s6re az Informatikai 6s Ugyvitelszervez6si flosztAly
vezetfje dont.
13. Incidenskezel6s rendje

28. S (1) Az MVH Zrt. valamennyi munkavdllal6ja koteles a tudomdsdra jutott
adaW6delmi incidenst a tudomdsszerz6s napidn beielenteni a jogi 6s

(2)

(3)

(4)

koordindci6s igazgat 6, az informatikai 6s tigyvitelszervez6si f6osztiilyv ezet6 (a
toviibbiakban: informatikai biztons6gi felel6s), valamint az adatv6delmi
tisztvisel6 16sz6re.
Az MVH Zrt az adatv6delmi incidenst legk6s6bb 72 6r|val a tudomdsszerz6st
kovet6en bejelenti a NAIH r6sz6re, kiv6ve, ha az incidens nem jiir kock6zattal
az 6ri ntettek j ogai ra, mag6nszf6 r 6jilr a n6zv e.
Ha az adatv6delmi incidens magas kockdzattal jilr az 6rintettek jogaira, az MVH
Zrt. lehet6leg a tudomdsszerz6s napjdn, de legk6s 6bb az azt k<ivet6 els6
munkanapon tiij6koztartia az 6rintettet az incidensr6l az arra legalkalmasabb
el6rhet6s6g valamelyik6n. Az 6rintettet nem kell tiij6koztatni az incidensr6l, ha
az MVH Zrt. megfelel6 int6zked6seket hajtott v6gre az incidens iiltal 6rintett
adatok tekintet6ben, mi6ltal a fenn6ll6 kockiizat nem jAr az 6rintett jogainak
t6nyleges s6relm6vel.
Mind a papir alapf dokumentumokat, mind az informatikai rendszert 6rint6

incidens kortilm6nyeinek kivizsgiliisAt az informatikai biztonsigi felel6s
folytatja le. A vizsg6lat keret6ben az incidenssel 6rintett szeryezeti egys6g
vezetfie minden inform6ci6t koteles megadni az informatikai biztons6gi felel6s
r6sz6re. Az informatikai biztonsdgi felel6s a vizsg6lat kriztes eredm6nydr6l a
tudomdsszerzr6st kovet6 5 6rdn beltil tdj6koztatja a jogi 6s koordiniici6s
igazgat6t, valamint az adattrldelmi tisztvisel6t. A vez6rigazgat6 - a jogi 6s
koordindci6s igazgat6 javaslatdra, melynek kialakft6sa sordn az adatv6delmi
tiszWisel6 v6lem6ny6t is ki kell k6rni - a tudom6sszerz6st krivet6 48 6rdn beliil
dont arr6l, hogy indokolt-e a NAIH tdj6koztatdsa. A NAIH tdj6koztar6sSr6l a
jogi 6s koordin6ci6s igazgat6 gondoskodik.
igazgat6 javaslatiira, melynek
elk6szlt6se sor6n az adavldelmi tisztvisel6 v6lem6ny6t is ki kell k6rni - a
tudomdsszerz6st ktivet6en k6sedelem n6lktil dont arr6l, hogy indokolt-e az
6rintett tdj6koztatAsa. Az 6rintett t6j6koztatdsdr6l a vezlrigazgat6 dont6se
alapjiin a jogi 6s koordin 6ci6s igazgat6 gondoskodik.
A jogi 6s koordindci6s igazgat6 gondoskodik arr6l, hogy valamennyi
adatv6delmi incidens16l, azok kivizsgiiliisiir6l 6s a megtett int6zked6sekr6l
k6sztiljon a jelen szabillyzat 2. sz. mell6klet6tk6pez6 incidens-nyilvdntart6
vez|rigazgat6 dont6se alapj6n

(s)

t6)

a

A vez1rigazgat6 - a jogi 6s koordindci6s
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lap. A nyilvdntart6 lapon feltiintetett inform6ci6k hitelesit6se 6rdek6ben
(7)

a

nyilvdntart6 lapot az informatikai biztons6gi felel6s, az incidens kezel6s66rt
felel6s szervezeti egys6g vezet1je,6s az adatv6delmi tisztvisel6 irjdk al6.
Az MVH Zrt. a jelen szabAlyzat 3. sz. mell6klet6t k6pez6 form6ban,
elektronikus riton nyilvdntartja az adatv6delmi incidensek bekovetkez6s6nek

konilm6nyeit, hat6sait,

a

megtett int6zkeddseket,

a

NAIH 6s az 6rintett

t6j6koztatdsdnak sztiks6gess6g6t, formAjet 6s id6pontj6t. Az incidenskezel6si
nyilvintartds naprak6sz 6s pontos vezett4s66rt a jogi 6s koordin6ci6s igazgat6
fel el6s, azt az adatv6d el mi tisztvisel6 ell en6rzi.

L2

Hat6lyos: 2021. november 16.-

