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a Maradv6nyvaryon-hasznosit6 Zdrtktirfi en Mflktid6 R6szv6nytfrsasig NET

Program keret6ben v6gzett adatkezel6si tev6kenys6g6r6l

A Maradvdnyvagyon-hasznosft6 Z6rtktirfien Mfiktid6 R6szv6nytiirsasdg (a

tovdbbiakban: ,,MVH Zrt") Szervezeti 6s Mfik<id6si Szabdlyzatdnak [a tov6bbiakban:
,,SZMSZ") 6. S (6) bekezd6s f) pontj6ban foglalt felhatalmaz6s, valamint az MVH Zrt.
adaw6delmi 6s adatbiztons6gi szabiiyzata alapjdn az MVH Zrt. vez|rigazgat6j6nak
hatdskor6b e tartoz6 szab iiy ozils i tSrgykorb e n a kovetkez6 ket re n d el e m el :

1.S
felen utasftds 1. sz. Ftiggel6ke szerint dllapftom meg az MVH Zrt. NET Program keret6ben
vlgzett adatkezel6seinek nyilvdntartiisdt. A nyilvdntartds mell6klet6t k6pezi az Eur6pai
Parlament 6s a Tandcs (EU) 20L6/679 sz. Rendelete (a tovdbbiakban: ,,GDPR") szerinti,
6rintetteknek sz616 adatkezel6si tdj6koztat6. A tiij6koztat6nak folyamatosan el6rhet6nek
kell lennie az MVH Zrt. honlapjdn, valamint kinyomtatott formdban az MYH Zrt.
[gyf6lszolgdlati irod6j ilban.

2.S
(1) felen utasft6s az alAirls napjdn l6p hat6lyba, rendelkez6seit a hatdlyba l6p6s napjdt6l
kell alkalmazni.
(2) felen utasft6sban nem szabllyozott k6rd6sekben a kapcsol6d6 hatiilyos jogszab6lyok,

6s szabdlyzatok vonatkoz6 el6fr6sai szerint kell eljiirni.

Budapest 2021. november 16

Virdg ttila
vez|rigazgat6
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I. Adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge

o Adatkezel6 neve: Maradvinyvaryon-hasznosit6 Ziirtktirfien Mfikdd6 R6szv6nyt{rsasig (a
tovdbbiakban: MVH Zrt, Tirsasdg, Adatkezel6)

o Sz6khelye:1134 Budapest Angyalftildi ft 5. b. 6p.
o C|gjeryz6kszdm: 01-10-141534
o TelefonszAm: +36-l-795-5200
o e-mail cim: netprogram@mvhzrlhu
o AdaW6delmi tiszWisel6 el6rhet6s6 gei: +36-\-7 95-5200, info@mvhzrt.hu

A Nemzeti Eszkrizkezel6 Programban r6szt vev6 termdszetes szem6lyek otthonteremt6s6nek
biztositilsdr6l sz6l6 2018. 6vi CIII. t<irv6ny 22/A.$-Aban foglalt rendelkez6sek, tovebbe a hitelszerz6d6sb6l
ered6 kritelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szem6lyek lakhatiisiinak biztosfUisival
risszeftigg6 lebonyolit6i feladatok elldtisdr6l sz6l6 343/2020 (VIL14.) Korm6nyrendelet 6rtelm6ben a

Nemzeti Eszkrizkezel6 Zrt {a tovdbbiakban: ,,NET Zrt.") 2020. okt6ber 31-6vel megszfint. A hivatkozott
jogszabiilyok 6rtelm6ben 2020. november 01. napjet6l a Nemzeti Eszktizkezel1 Zrt. adatkezel6i
stiitusziib6l fakad6 jogai 6s kritelezetts6gei a TLA Vagyonkezel6 6s -hasznosit6 Korldtolt Felel6ssdgfi
T6rsasilgra mint a 2018. 6vi CIIL tdrveny szerinti Lebonyolft6ra sz{lltak ilL

A TLA Vagyonkezel6- 6s hasznosit6 Kft. (a toviibbiakban: TLA Kft) iltalakulissal 2021. okt6ber 1. napjdn
megsziint. A TLA Kft. jogut6dja 202L. okt6ber 2. napjdt6l kezddd6en az Allam k6pviselet6ben elj{r6 MVH
ZTL,aTLA Ifft adatkezel6i stituszdb6l fakad6 iogai 6s ktitelezetts6gei2O21^. okt6ber 2.napifvalaz
MVH Zrt-re szilllak 6t

II. Az MVH Zrt. NET Program keret6ben v6gzett alaptev6kenys6g6nek vfzlatos
bemutatdsa

A Kormdny otthonv6delmi int6zked6s sorozatdnak eryik meghatdroz6 eleme az MVH Zrt eltal
mflkridtetett program (a tov6bbiakban: ,,NET program"). Az MVH Zrt. a hitelszerz6d6sb6l ered6
kritelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szem6lyek lakhatiisdnak biztositdsdr6l sz6l6 201.1..

6vi CLXX. trirv6nyben, valamint a Nemzeti Eszkrizkezel6 Programban r6szt vev6 term6szetes szem6lyek
otthonteremt6s6nek biztosit{sdr6l sz6l6 2018. 6vi CIII. ttirv6nyben meghatiirozott alaptev6kenys6ge, hogy
azoknak az ingatlan tulajdonosoknak nytjtson segits6get, akik jelzdloghiteltiket mir huzamosabb ideje
nem tudjek fizetni 6s eryben szocidlisan rdszorultak. A hitelez6 bankok krizremfikrid6sdvel, a hitelad6s
(zdlogkritelezett) dltal benyrijtott szdnd6knyilatkozatban felajdnlott lak6ingatlanokat a NET Zrt. a Maryar
Allam javdra megvisdrolb,6s ezzel egyidejiileg az eredeti tulajdonosnak hatirozatlan id6re b6rbe adta
annak 6rdek6ben, hory a szociiilisan rdszorult csalddok tovfbbra is az otthonukban maradhassanak. A
b6rl6ket koriibbi tulajdoni hinyaduk tekintet6ben hatdrozott id6re sz6l6 visszav6sirlilsi jog illeti meg. Az
MVH Zrt. a megvdsiirolt ingatlanok vonatkozdsdban b6rbead6i 6s vagyonkezel6i iogokat gyakorol,
valamint tel j esf ti az ezzel j dr6 k<itelezetts6geket.

A NET Zrt azon lak6ingatlanok egy r6sz6t, melyek tekintet6ben a b6rleti szerz6d6s megszflnt
jogszabdlyban meghatirozottpfilyflztatiisi rend keret6ben a rfszorul6k r6sz6re ism6t b6rbe adta. Az
MVH Zrt. a pAlyintatoft ingatlanok vonatkozdsdban b6rbead6i iogokat gyakorol, valamint teljesfti az

ezzel jAr 6 kritel ezetts6 geket.

A NET Zrt az Ocsiin megval6sul6 Szocidlis Csal6dihiz-6pit6si Program (a tovdbbiakban: ,,Program")
keretdben fel6piilt lakhatisi c6hi ingatlanok tekintet6ben 2018. december 31. napjdig ugyancsak
b6rbead6i 6s vagyonkezel6i iogokat gyakorolt, illet6leg teljesitette az ezzel jiir6 kritelezettsdgeket.
6csa Viiros Onkormdnyzata 201.9. janudr 1. napjdn trirv6ny erej6n6l fogva tulajdonjogot szerzett a
lakhat{si c6hi ingatlanok felett, ezen id6pontt6l kezd6d6en a b6rbead6i 6s vagyonkezel6i jogokat 6csa
Viiro s 0 nkor mlnyzata gyakorol j a.

A NET Zrt. a Nemzeti Eszkrizkezel6 Programban r6szt vev6 term6szetes szem6lyek otthonteremt6s6nek
biztosit6s616l sz6l6 2018. 6vi CIII. trirv6ny [a tov6bbiakban: ,,Otthonteremt6si W.") alapjiin, a

vagyonkezelt ingatlanok visszavds6rldsa keret6ben egytisszegfi ad{sv6teli szerz6d6seket ktittitt azarra
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jogosult hitelad6sokkal, ziilogkritelezettekkel, b6rl6kkel 6s krizeli hozzAtartozbikkal, valamint tdrv6nyen
alapul6 r6szlew6telt biztositott a jogosultak szlmdra. Az MVH ZrL az adiisv6teli szerz6d6sb6l 6s a
r6szletv6teli jogviszonyb6l fakad6 elad6i, ielzdlog-iogosulti iogokat ryakorol, valamint teljesfti az ezzel
jii16 ktitelezetts6gekeL

Az MVH Zrt. NET Program keret6ben vdgzett alaptev6kenys6g6t meghatiiroz6 specidlis jogszabdlyok:

a hitelszerz6d6sb6l ered6 kritelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szem6lyek
lakhatisiinak biztosiuisdr6l sz6l6 20ll.6vi CLXX. ttirv6ny (a tovrbbiakban: ,,Net tv.");
a Nemzeti Eszkdzkezel6 Programban r6szt vev6 term6szetes szem6lyek otthonteremt6s6nek
biztosftiisiir6l sz6l6 2018. 6vi CUI. tdrv6ny (a tovebbiakban: ,,Otthonteremt6si tv.");
a Nemzeti Eszktizkezel6 Zrt. mfikdd6s6vel kapcsolatos egyes szabilyokr6l sz6l6 128/2012. (VL
26.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: ,,Rendelet'');
a Nemzeti Eszkrizkezel6 Programban r6szt vev6 term6szetes szem6lyek otthonteremt6s6nek
biztosiUisiival kapcsolatos egyes szab6lyokr6l sz6l6 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a
tovdbbiakban :,,Rendelet2 ").

Az MVH ZrL alaptev6kenys6g6vel egyiitt i6r6 adatkezel6s6t a fenti jogszabdlyok nem szabdlyozzLk,
arraaz Eur6pai Parlament 6s a Tanics (EU)2016/679 Rendelete (a tovebbiakban: GDPR), valamint az
inform6ci6s rinrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l sz6l6 2071. 6vi CXII. t<irv6ny (a
tovibbiakban:,,Info tv.") vonatkozik.

Szem6lyes adatok kezel6s6vel i5r6 alaptev6kenys6gek tisszefoglal6 tAblflzata;

4

Tev6kenys6g megnevez6se Ioeszabiilyi ktirnyezet
1. SzSnd6knyilatkozatok vizsgdlata, a felaj6nlott
Iak6ingatlanok mesviisdrldsa 6s b6rbeaddsa

Nettv. 17. $, Nettv.22. S (1) bekezdds a) pontja

2. Ocsai lakhatiisi c6l[ ineatlanok bdrbeadiisa Net w. 22. S t1) bekezd6s b') pontia
3. M e gti re s e d ett tarta I 6ki n gatlano k p Aly SztatAsa 6 s

b6rbeaddsa
Net w. 22. S O) bekezd6s c) pontja, Rendelet 6/8
cime

4. Rendelet 6/A., Rendelet2 7. cfme szerinti
hatirozott idejfi lakSsb6rleti szerz6d6seh
ad6ssiigkezel6si 6s erytittmfikriddsi
megdllapoddsok megkrit6se 6s teljesft6se

Rendelet 6/A.cfme, Rendelet2 7. cime

5. Rendelet 6/C., Rendelet2 16. cime szerinti
ideiglenes 6s v6gleges elhelyez6st biztosit6
lakilsb6rleti szerz6 d6s meskrit6se 6s tel i esit6s e

Rendelet 6/C.cfme, Rendelet2 16. cfme

6. Sziind6knyilatkozatok vizsgdlata, a felajinlott
lak6ingatlanok megviisdrldsa 6s egyrisszegii vagy
r6szletv6tellel tdrt6n6 visszavdsdrldsra vonatkoz6
adiisv6teli szerz6d6sek megkrit6se 6s teliesit6se

Net w. 17. $, Otthonteremt6si tv. 6. S-7. S 6s 22. S,

Rendelet2 II.-lll. fejezet

7. Egyrisszegf adiisv6teli szerz6d6sek megk<it6se a
b6rl6vel (krizeli hozzAtartoz6val), szerz6d6sek
teliesit6se

Otthonteremt6si w. 6. $; Rendelet2 II. fejezet

8. R6szleW6teli jogviszony l6tesit6se a b6rl6vel,
r6szleW6tel teliesit6se

Otthonteremt6si w. 7. S, 13. S; Rendelet2 IlL fejezet
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III. Adatkezel6si c6lok. iogalapok. az 6rintettek 6s a szem6lyes adatok kateg6ri6i

III.1. Szdnd6knyilatkozatok vizsgiilata. lak6ingatlanok megviisiirldsa 6s b6rbead6sa

Az MVH Zrt- a Net W. 3. S (1) bekezd6s6ben, Otthonteremt6si W. 2. S (1) bekezd6s6ben
meghat{rozott alapfeladatainak elldUisa keret6ben:

- a Net w. 6s a Rendelet szerinti sz{nd6knyilatkozatok elbir{ldsa, a Net w. 17. S (1) bekezd6se
szerinti ingatlan-addsv6teli 6s a Net w.22. $ (1) bekezd6s a) pon$a szerinti hat{rozatlan
idei( takdsb6rleti szerz6d6s el6k6szit6se, megk0t6se, a tulaidonos-viltozis ingatlan-
nyilvintarHsi beiegyeztet6se, kapcsolattarHs c6tidb6l:

- az adlsv6teli 6s a lakdsb6rleti szerzdd6sb6l fakad6, MVH Zrt-t, mint vev6t 6s b6rbead6t illetd
iogok ryakorldsa 6s az MVH Zrt-t terhel6 kdtelezetts6gek teliesit6se (kiiliintisen: ingatlan
miiszaki felm6r6se, ellen6rz6se, helyreillftisa, mfiszaki hibdk kiiavit{sa, b6rl6
lakhauisdnak biztosft{sa, b6rl6i tartozdsok nyilv{nartisa, kezel6se, b6rl6t terhel6
kdtelezetts6gek ellen6rz6se, szerz6d6sszeg6st ktivet6 int6zked6sek megt6tele,
kapcsolattart{s) c6li6b6l

a k<ivetkez6 adatkateg6ridk kezel6s6t, azaz gyfijt6s6t, rtigzit6s6t, rendszerez6s6t, hiroliisiit, pontosftiisdt,
javitdsAt, tdrl6sdt, toviibbitisit v6gzi.

III.1.1. Hitelad6sokra (Zilogktitelezettekre) / Elad6kra / B6rl6kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

- n6v, sziilet6si csalddi 6s ut6n6v,
- sztilet6si hely, id6,
- anyja sztilet6si 6s csal{di ut6neve,
- lakcime,
- szem6lyi igazolviiny szdma,
- lakcimkdrtya szdma,
- ad6azonosit6 jele,
- szemdlyi azonosft6 szdma,
- dllampolgdrsdg,
- el6rhet6s6gi adatok (telefonsziim, e-mail cfm),
- megvdtelre felajdnlott, illewe megvdsdrolt ingatlan helyrajzi szdma,
- ingatlan forgalmi 6rt6ke,
- ingatlan cime (term6szetbeni fekv6se),
- ingatlaningatlan-nyilv{nartdsimegnevez6se,
- 6rintettet megilletd ingatlan tulajdoni hinyad,
- jelzdloghitel-szerz6d6st kezel6 p6nztigyi int6zm6ny megnevez6se,
- jelzdloghitel-szerz6d6sszdma,
- jelzdloghitel-szerz6d6s szerintik<ivetel6s risszege,
- ingatlant terhel6 vdgrehajtiisi eljiirdsra vonatkoz6 v6grehajt6i hatdrozat szdma 6s kelte,
- a Rendelet szerinti szociilis rdszorultsiigi felt6telek adatai, igazoli dokumentumai,
- egy hdztartiisban 6l6k szdma,
- ingatlan v6teldra, visszavdsdrliisi v6tel6ra 6s teljesitds6nek adatai (visszav6siirliis eset6n),
- addsv6teli 6s lakdsb5rlett szerz6d6s l6trejdtt6nek napja, Iakiisb6rleti szerz6d6s megszrin6s6nek

napja, megszfi n6s jogcfme,
- lak{sb6rleti szerz6d6s szerinti b6rleti dfj 6sszege,
- b6rleti jogviszony alapjdn fenniill6 tartozds cisszege 6s jogcfme,
- b6rleti jogviszony hatirozatlan, illetve hatdrozott id6tartama,
- az addsv6telre felaj6nlott, illewe a megvds6rolt ingatlan (b6rlem6ny) mfszaki dllapota, abban

bekrivetkez6 vdltozdsok,
- ingatlan iitades-Atv6tel6nek (visszav6tel6nek) iddpontja, kdrtilm6nyei,
- ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi tirysz{m, szerz6d|sszAm.

a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6tartamai az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pon$a
alapj6n tcirt6nik:
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az adatkezells az addsvdteli 6s lak6sb6rleti szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek
(szdnd6knyilatkozatok vizsgdlata, Net w. 6s Rendelet szerinti szerz6d6sktit6si feltdtelek
vizsg6lata) megt6tele miatt, valamint
a szerz6d6s teliesit6se 6rdek6ben felt6tleniil sziiks6ges a szerufidls hatilya alatti id6ben.

A sziind6knyilatkozatok kritelez6 tartalmi elemeit 6s a mell6kelend6 dokumentumok k<ir6t a Net tv. 11. S
(3) bekezd6se 6s a 1.3. 5 (2J bekezd6se kritelez6en meghatirozza.

b) Az adatkezel6s iogalapia az ad6sv6teli 6s lakdsb6rleti szerz6d6sktit6s meghirisuliisit ktivet6en a
GDPR 6. cikk (1) bekezd6s fl pon$a alapj{n az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6taramai az addsv6teli 6s lakiisb6rleti szerz6d6s meghirisuliisiit6l sziimitott polgdri
jogi el6viil6si id6. Az MVH Zrt jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt c1ljai 6rdek6ben felt6tlentil sziiks6ges-e az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsftott
szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt c6lja, hogy a szerz6d6skrit6s meghifisul{sa eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beliil
igazolni tudja a meghirisuliis ktirtilm6nyeit, az MVH ZrL drint6s6nek trirv6nyess6g6t Ez a c6l mds
m6don, mint az 6rintett hitelad6s, zdlogkritelezett szemelyes adatainak, az iJtgintdzls adatainak
kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6ltdnyolhat6 iogos 6rdeke hogy a szerz6d6sktit6s meghirisuldsa eset6n a polg6ri
jogi el6viil6si iddn beltil igazolni tudja a meghirisuliis kririilm6nyeit, az MVH Zrt. d<int6s6nek
jogossrigdt, ezzel alftAmaszwa mfik<id6s6nek trirv6nyess6g6l Ez a jogos 6rdek k6nyszerlt6
jelleg(nek tekintend6, mivel eziital biztosithat6 az {llamnak betudhat6 int6zked6sek
dtlSthat6silga 6s nyomon kovethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek firyelembev6tel6vel, a szerz6ddskrit6s
meghirisul6siiig benyfjtott dokumentumoh az MVH Zrt rendelkez6s6re bocsiitott szem6lyes
adatok kezel6se indokolr

4. Az 6rintett adatkezeldssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tleniil sztiks6ges ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszeftiggdsben magdnszf6r{jira (vagyoni, szem6lyes
helyzet) n6zve negativ joghatis nem 6ri, a Net tv. 6s egy6b jogszabiilyok alapjiin nem 6rheti (pl.: az
adatkezel6s miatt az 6rintett nem kertil kedvez6tlenebb ad6sbesorol{sba). Az 6rintett ingatlandra
vonatkoz6 vdgrehajtdsi eljdriis a Net w. 15. $-a alapjdn a szdnd6knyilatkozat benyrijtisdt6l a
szerz6d6skrit6s meghi0suldsiiig sziinetel; a szrinetel6s krinilmdnyeinek igazoldsa adott esetben az
6rintett jogos 6rdeke is lehet.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezelds csekdly m6rt6kben korlStozza az 6rintett mag{nszf6rdjdt, nem jdr az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, biirmely m6don trirt6n6 megfiryel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartissal.
Ellenben az adatkezeldsre az MVH ZrL k6nyszerlt6 jogos 6rdeke miatt mindenkdpp sztiks6g van.

c) Az adatkezel6s iogalapia a lakisb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a lakiisb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t6l sziimftott polgiiri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c|ljai 6rdek6ben felt6tlentil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lja, hogy a szerzdd8s megszfin6se esetdn a polgilri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni
tudja a szerz6ddskdt6s 6s a szerz6d,6s teljesft6s6nek krirtilm6nyeit, az MVH ZrL egyes
dtint6seineh int6zked6seinek ttirv6nyess6g6t, illetve jogi eljdrds keret6ben 6rvdnyeslteni tudja
jogos ig6nyeit. Ez a c6l miis m6don, mint az 6rintett elad6 / b6rl6 szem6lyes adatainak, az
tigyint6z6s adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6luinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a szerz6d6s megszfln6se eset6n a polgdri jogi
el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz6d6s teljesftds6nek krirtilm6nyeit az
MVH Ztt- drint6seinek, int6zked6seinek jogossdgdt ezzel aldtiimaszwa mfikrjd6s6nek
tcirv6nyess6g6t, valamint jogi eljiiriis keret6ben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt
k6nyszerft6 jellegfi jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel ezAltal biztosfthat6 az 6llamnak betudhat6
intdzked6sek 6tliithat6sdga 6s nyomon krivethet6s6ge.

a
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3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerzfidls
megsziin6sdig benyfjtott dokumentumok, az MVH Zrt rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt.

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiksdges ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel tisszeftigg6sben magiinszf6r6jiira (vagyoni helyzet)
n6zve negatfv joghatas nem 6ri, a Net W. 6s egy6b jogszabiilyok alapjdn nem 6rheti, kiv6ve
kizAr6lag azt az esetet, ha az MVH Zrt.-nek jogos 6rdeke 6ll fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi
eljdris keret6ben 6rv6nyesfti. A polgdri jogi el6vtil6si id6n behil az 6rintett jogos 6rdek6t is
szolgilhatja az tgyint{z1s dokumentumainak meg6rz6se, a szerz6d6s teljesft6s6hez sztiks6ges
szem6lyes adatok tdrol6sa, amennyiben harmadik szem6ly kivdn jogi ig6nyt 6rv6nyesiteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korldtozza az drintett magiinszf6riijit, nem jiir az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, megfigyel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartdssal, kiv6ve, ha az 6rintettel
szemben az MVH Zrt. jogi eljdrds keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesit. Ellenben az adatkezelflsre az
MVH Zrt k6nyszerft6 jogos 6rdeke miatt mindenk6pp sztiks6g van.

lll.l.2. Szdnd6knyilatkozaton, lakdsb6rleti szerz6d6sben feltiintetett, illetve az MVH Zrt. iresbeli
hozziijSruliisAval az ingatlanban tart6zkod6, az MVH Zrt.-vel b6rleti jogviszonyban nem iill6 iogszeriien
erytitttak6 (egy hAzartAsban 6t6) szem6lyekre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v,
sztilet6si hely, id6
anyja neve,
lakcfme,
B6rl6vel fennill6 hozzitartoz6i viszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi iigysziim.

a) Az adatkezel6s iogalapia a lakisb6rleti szerz6d6s el6k6szit6se (szdnd6knyilatkozat elbirildsa) 6s
a szerz6d6s hauilya alatt. valamint a lak{sb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk
(1) bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a lak6sbdrleti szerzdd6s megszfin6s6t6l sziimitott polgdri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol1 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6;

1. Az MVH Zrt, c6ljai 6rdek6ben felt6tlentil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lja, hory a Net w. 6s a vonatkoz6 jogszabdlyok szerint elbfrdlhassa a

szind6knyilatkozatot, eleget tehessen b6rbead6i 6s vagyonkezel6i ktitelezetts6geinek az adott
ingatlan tekintet6ben. Ez a c6l m6s m6don, mint a jogszerfien egyiittlak6 szem6ly szem6lyes
adatainak kezel6se n6lktl nem 6rhet6 el. A c6l el6r6s6hez felt6tlentil sziiks6ges, hogy az MVH Zrt.
nyomon tudja krivetni, pontosan ki 6s milyen jogcimen tart6zkodik, illewe a lak{sb6rleti
szerz6d6s megsziin6s6t krivet6en koriibban ki tart6zkodott 6lewitelszerfien az ingatlanban.

2. Az MVH Zrt. m6ltdnyolhat6 iogos 6rdeke, hogy tisztiiban legyen a varyonkezel6sdbe kertil6,
vagyonkezel6s6ben 5116 ingatlanokban 616 szem6lyek szem6lyazonossdg6val, mivel kizdr6lag
ebben az esetben bir6lhatja el a Net tv. szerint a szdnd6knyilatkozatot, tehet eleget b6rbeaddsi 6s

vagyonkezel6si k<itelezetts6geinek, 6rv6nyesfthet jogi ig6nyt a szen6d6s megszfin6s6t kovet6en,
polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil. EzazMYH Zrt. k6nyszerit6 jogos 6rdek6nek tekintend6.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a jogszeriien egytittlak6
szem6lyek megjekilt szem6lyes adatainak kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke ugyancsak az, hogy az MVH Zrt. tisztdban
legyen szem6lyazonossdg6val, hiszen fgy biztosftott szdmdra az 6letvitelszerii bennlakds
lehet6s6ge, nem tekinthet6 rink6nyes lakdsfoglal6nak, valamint az Otthonteremt6si tv. 10. S d)
pontj6ban meghatdrozott esetben a b6rl6 hal6l6t krivet6en folytathatja a b6rleti jogviszonyt.
Ugyanakkor az 6rintett jogos 6rdeke az is, hogy a c6l el6r6s6hez felt6tleniil sztiks6ges adatkrirrikre
6s id6tartamra korlStoz6djon az MVH Zrt. adatkezel6se.

5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez feltdtlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korl|tozza az 6rintett magiinszf6rdj|t, az 6rintett lakhatdsa
kizdr6lag az MVH Zrt. hozzljdrulSsa, az ehhez sztiksdges adatkezel6s krjvetkezt6ben biztosfthat6,
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igy az 6rintett magdnszfdrdj6nak korldtozdsa nem tekinthet6 ardnytalannak. Ugyanakkor az MVH
ZrL jogos 6rdeke k6nyszerit6 erejiinek min6stil.

b) Az adatkezel6s iogalapia az adiisv6teli 6s lakdsb6rleti szerz6d6sktit6s meghirisul{sdt ktivet6en a

GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontia alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke. Azadatkezel6s id6tartamai az
addsv6teli 6s lakdsb6rleti szerz6d6s meghirisuldsiit6l szdmitott polgdri jogi el6vtil6si id6. Az
6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se megeryezik a III.l..L. b) pont szerinti 6rdekm6rlegel6si teszttel.

IIL2. 6csai lakhat6si c6hi ingatlanok b6rbeaddsa

A NET Zrt- a Net tv. 3. S (1) bekezd6s6ben, Otthonteremt6si w. 2. $ (1) bekezd6s6ben
meghauirozott alapfeladatainak ellitiisa keret6ben:

- a Net w. 22. $ (1) bekezd6s b) pontja szerinti lakiisb6rleti szerz6d6s el6k6szit6se, megkrit6se,
kapcsolattartds c6ljiib6l:

- a lakdsb6rleti szerz6d6sb6l fakad6, NET Zrt-t, mint b6rbead6t illet6 jogok gyakorldsa 6s

kcitelezetts6gek teljesit6se (ktil<in<isen: ingatlan mfiszaki felm6r6se, ellen6rz6se, helyredllltisa,
mfszaki hib6k kijavitasa, b6rl6 lakhat6sdnak biztosftSsa, b6rl6i tartoziisok nyilvdntartiisa,
kezel6se, b6rl6t terhel6 ktitelezettsdgek ellen6rzflse, szerz6d6sszeg6st krivet6 int6zked6sek
megt6tele, kapcsolattartiis) c6ljib6l

az aliibbi adatkateg6ridk kezel6s6t, azaz ryfijt6s6t, rrigzit6s6t, rendszerez6s6t, tiiroliisrit pontositiisd!
javitdsiif ttirl6s6t, tovdbbit{sdt v6gezte. A lak6sb6rleti szerz6d6sek b6rbead6ja2Ot9. januiir 01. napjSt6l
6csa Vdros 0nkormiinyzata. AzMVH Zrt - abb6l a c6lb6l hogy a bdrbead6i alanyviiltoziist ktivet6 5 6vig,
polg{ri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a szerzid|skrit6s 6s a szerzfidfls teljesft6sdnek
kririilm6nyei! eryes dtint6seinek, int6zked6seinek trirvdnyess6g6t, illewe jogi eljArds keret6ben
6rv6nyesfteni tudja jogos ig6nyeit - a ktivetkez1,2018. december 31. napjriig rrigz[tett szem6lyes adatok
kezel6s6t v69zi.

lll.2.L. B6rl6kre vonatkoz6 szemdlyes adatok:

n6U sztiletdsi csal{di 6s ut6n6v,
sztilet6si hely, id6,
anyja sztilet6si 6s csal6di ut6neve,
lakcfme,
szem6lyi igazolvdny szAma,
lakcimk{rtya szAma,
6llampolgiirsdg
el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail c[m),
ingatlan cime (term6szetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilvAntart{si megnevez6se,
Iakdsb6rleti szerzdd6s l6trejritt6nek napja, lakiisb6rleti szerz6d6s megszfin6s6nek napja,
megszfin6s jogcime,
Iakdsb6rleti szerz6d6s szerinti b6rleti dij tisszege,
b6rleti jogviszony alapjiin fennill6 tartozds risszege 6s jogcfme,

b6rleti jogviszony hatdrozatlan, hatirozott id6tartama,
b6rlem6ny mfiszaki dllapota, abban bekdvetkez6 vfltozdsok,
ingatlan 6tadis-6w6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pontja, kririilm6nyei,
ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi tigyszdm, szerz6d6sszdm.

Az adatkezel6s iogalapia2Ol9. ianuiir 01. napiiit kiivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pon$a
alapjiin az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tarama:2019. januiir 01. napjdt6l sz6mitott polgilri jogi el6viil6si id6 (5 6v). Az MVH
Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:
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L. Az MVH Zrt celjai 6rdek6ben felt6tleniil sziiks6ges-e szemdlyes adatok kezel6se?
Az MVH ZrL c6lja, hogy a b6rbead6i alanyviltozAst krivet6en a polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja a szerz6d6sk<it6s 6s a szerz6d6s teljesites6nek k<irtilm6nyeit, az MVH Zrt egyes
dont6seinek, int6zkeddseinek tdrv6nyess6g6t, illewe jogi elj6rds keret6ben drv6nyesiteni tudja
jogos ig6nyeit. Ez a c6l miis m6don, mint az 6rintett b6rl6 szem6lyes adatainak, az iigyint6z6s
adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH ZrL m6lt6nyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a b6rbead6i alanyv6ltoz6st krivet6en a polgdri jogi
el6vtil6si id6n beliil igazolni tudja a szerz6d6sk<it6s 6s a szerz6d6s teljesft6sdnek k<irtilm6nyei! az
MVH ZrL drintdseinek, int6zked6seinek jogossiig{t, ezzel al6tdmaszwa mfiktidds6nek
tdrv6nyessdg6t, valamint jogi eljdrSs keret6ben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt
k6nyszerit6 jellegii jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel eziltal biztosfthat6 az iillamnak betudhat6
int6zked6sek 6tl6that6siiga 6s nyomon k<ivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek firyelembe vdteldvel, a b6rbead6i
alanyviltoziisig benyrijtott valamennyi dokumentum, az MVH Zrt rendelkez6s6re bocsiitott
valamennyi szem6lyes adat kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezeldssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a feltdtlentil sztiks6ges ideig
keriiljrin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel tisszeftigg6sben magiinszf6r{jiira (vagyoni helyzet)
n6zve negatfv joghalSs nem 6ri, a Net tv. 6s ery6b jogszabdlyok alapjdn nem 6rheti, kiv6ve
kiziir6lag azt az esetet , ha az MVH Zrt-nek jogos 6rdeke iill fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi
eljdrds keret6ben 6rv6nyesiti. A polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdek6t is
szolgdlhatja az iJrgyintiz{s dokumentumainak meg6rz6se, a szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges
szem6lyes adatok tiroldsa, amennyiben harmadik szem6ly kiviin jogi ig6nyt 6rv6nyesiteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlAtozza az 6rintett maginszf6riijiit nem j{r az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, biirmely m6don tdrtdn6 megfiryel6s6vel, kiv6ve, ha az 6rintettel szemben az MVH
Zrt. jogi eljdrds keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesiL Ugyanakkor az MVH Zrt jogos 6rdeke
k6nyszerit6 erej(nek min6stl.

111.2.2. Lakiisb6rleti szerz6d6sben felttntetett, illewe az MVH Zrt. irisbeli hozzilj6rul{sAvalaz ingatlanban
tart6zkod6, az MVH Zrt-vel bdrleti jogviszonyban nem ill6 iogszerfien egytittlak6 szem6lyekre
vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v,
sztiletdsi hely, id6
anyja neve,
lakcfme,
B 611 6vel fe nniill 6 hozzifiafiozbi viszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigysz{m.

Az adatkezel6s iogalapia2Ol9. ianu6r 01. napiit ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja
alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: 2019. janu{r 01. napjdt6l szdmitott polgiiri jogi el6vtl6si id6 (5 6v). Az MVH
Zrt jogos 6rdekdt igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tleniil sztiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lja, hogy a bdrbead6i alanyvAltozitst krivet6en a polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja, hogy a Net tv. 6s a vonatkoz| jogszabiilyok szerint eleget tett b6rbead6i 6s
vagyonkezel6i kritelezetts6geinek az adott ingatlan tekintet6ben. Ez a cfll mds m6don, mint a
jogszeriien egyiittlak6 szem6ly szem6lyes adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el. A c6l
el6r6s6hez felt6tlentil sztiks6ges, hogy az MVH Zrt nyomon tudja krivetni, pontosan ki 6s milyen
jogcimen tart6zkodott 6letvitelszeriien az ingatlanban.

2. Az MVH Zrt. m6ltanyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a polgiri jogi el6vtil6si id6n beltil tisztaban legyen
a vagyonkezel6s6ben dllt ingatlanokban 6lt szem6lyek szem6lyazonossdgdval, hiszen kizdr6lag
ebben az esetben tudja igazolni, hogy eleget tett b6rbead6si 6s vagyonkezel6si k<itelezetts6geinek,
6rvdnyesithet jogi ig6nyt a b6rbead6i alanyvAltozitst krivet6en, polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil. Ez
az MVH Zrt. k6nyszerft6 jellegri jogi 6rdek6nek tekintend6.

9
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3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a jogszerfien egy{ittlak6
szemdlyek megjekilt szem6lyes adatainak kezel6se indokolL

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy a c6l el6r6s6hez felt6tlentil sziiksdges
adatktir<ikre 6s id6tartamra korldtoz6djon az MVH ZrL adatkezel6se. Az 6rintettet az
adatkezeldssel tisszeftigg6sben magdnszf6riijiira (varyoni helyzet) n6zve negatlv joghatis nem 6ri,
a Net w. 6s ery6b jogszabiilyok alapjdn nem 6rheti, kiv6ve kiziir6lag azt az esetet, ha az MVH Zrt.-
nek jogos 6rdeke iill fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi elj{rds keret6ben 6rv6nyesiti.

5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korldtozza az 6rintett magdnszf6rdjdt Ugyanakkor az MYH Zrt
jogos 6rdeke k6nyszerft6 erejfinek min6stil.

I I I. 3. Megtiresedett tartal6ki n gatlanok pdlyiiztatiisa 6s b6rbead{sa

Az MVH Zrr- a Net tv. 3. S (1) bekezd6s6ben, Otthonteremt6si tv. 2. S (1) bekezd6s6ben
meghaHrozott alapfeladaAinak ell{t{sa keret6ben:

- a Net w. 22. $ (1) bekezd6s c) pon$a szerinti lakdsb6rleti szerz6d6s el6k6szit6se
(pilydzatok elbirdl6sa), megktit6se, kapcsolattartds c6liCb6l:

- a lakisbbrleti szeru6d6sb6l fakad6, MVH Zrt-t, mint b6rbead6t illet6 iogok gyakorl{sa 6s az
MVH Zrt-t terhel6 ktitelezetts6gek teliesft6se (kiiltintisen: ingatlan mfiszaki felm6r6se,
ellen6rz6se, helyredllitisa, mfiszaki hibek kiiavitdsa, b6rl6 lakhatlsdnak biztosit{sa, b6rl6i
tartoziisok nyilvdntartisa, kezel6se, b6rl6t terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se,
szerz6d6sszeg6st ktivet6 int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartds) c6li6b6l

a ktivetkez6 adatkateg6ridk kezel6s6t, azaz gttjt1s6t, rdgzft6sdt, rendszerez6s6t, tdrol{s{t, pontositds{t,
javitilsdt, tdrl6s6t, tovdbbitdsdt v6gzi:

III.3.1. PAlyAz6Wa / B6rl6kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6U sziilet6si csal{di 6s ut6n6U
sziilet6si hely, id6,
anyja sztilet6si 6s csalSdi ut6neve,
lakcime, tart6zkod{si helye,
szem6lyi igazolvdny szAma, lakcfmkdrtya szAma,
dllampolgdrsdg
el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail cim, levelez6si cfm),
ingatlan cfme (termdszetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilvdntartdsi megnevez6se,
a Rendelet szerinti szocidlis rdszorultsdgi felt6telek adatai, igazol6 dokumentumai,
a Rendelet szerinti,,0"-ds tartoz{sok adatai, igazol6 dokumentumai,
lakisb6rleti szerz6dds l6trejtitt6nek napja, lak6sb6rleti szerz6d6s megszrln6s6nek napja,
megszfin6s jogcime,
lakdsb6rleti szerz6d6s szerinti b6rleti dfj tisszege,
b6rleti jogviszony alapjdn fenndll6 taftoz6s <isszege 6s jogc[me,

b6rleti jogviszony hatdrozatlan, hat{rozott id6tartama,
b6rlem6ny mfi szaki iillapota, abban bekrivetkez6 v6ltozdsok,
ingatlan dtad6s-dw6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pon$a, krirtilm6nyei,
ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi iiryszdm, szerz6ddsszim.

a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6arama: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pontia
alapj6n ttirt6nik:

. az adatkezel6s a lakisb6rleti szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (pllyflzan
adatlapok vizsgiilata, Net w. 6s Rendelet szerinti szerz6d6skrit6si felt6telek vizsgdlata) megt6tele
miatt, valamint

o a lakdsb6rleti szerz6d6s teliesit6se 6rdek6ben felt6tleniil sztiks6ges a szeru6d6s hatilya alatti
id6ben.

Hatiilyos:2021. november 16. -
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b) Az adatkezel6s iogalapia a lakiisb6rleti szerz6d6sktit6s meghirisuldsit (pfllyizat eluasitdsft,
sikertelens6g6t) ktivet6en: a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a lakiisb4-rlett szerz6d6s meghifsuliisdt6l (pllyAzat elutasftisdt6l) szdmitott
polgiiri jogi el6viil6si id6. Az MVH Zrt, jogos 6rdek6t igazoli 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a
krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6fleniil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lja, hogy a szerz6d6skrit6s meghirisuliisa, pilyiizat elutasitesa, sikertelens6ge
eset6n a polgiiri jogi el6vtil6si id6n beliil igazolni tudja a meghitsul{s, elutasftds krirtilm6nyeit, az
MVH Zrt drint6s6nek, int6zked6s6nek trirv6nyess6g6t. Ez a c6l miis m6don, mint az 6rintett
piiyAzf szem6lyes adatainak, azigyint6z6s adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt. m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke hogy a szerz6d6sk<it6s meghitsuldsa eset6n a polgilri
jogi el6vtl6si id6n beltil igazolni tudja a meghitisulds ktirtilm6nyeit, az MVH Zrt. dtint6s6nek
jogossiigiit 6s tisztess6gess6g6g ezzel alAtAmaszWa miiktid6s6nek trirv6nyess 6g€t Ez az MVH ZrL
k6nyszerft6 jellegfi jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel ez{ltal biztosithat6 az iillamnak betudhat6
int6zked6sek 6tl6that6siiga 6s nyomon k<ivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek firyelembe v6tel6vel, a szerz6d6skrit6s
meghitisuldsdig benyfjtott dokumentumok, az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsiitott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sziiks6ges ideig
kertiljrin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszeftigg6sben magdnszf6rdjdra (vagyoni, szem6lyes
helyzet) n6zve negativ joghatiis nem 6ri, a Net w. 6s egy6b jogszabdlyok alapjiin nem 6rheti.

5. Az MVH Zrt. jogos 6rdek6vel szemben az drintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csekdly m6rt6kben korliitozza az 6rintett magdnszf6rdjdt, nem jiir az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, biirmely m6don ttirt6n6 megfigyel6sdvel. Ugyanakkor az MVH Zrt adatkezel6shez
f(rz6d6 jogi 6rdeke k6nyszerit6 jellegfi.

c) Az adatkezel6s iogalapia a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pontja alapjiin az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tarama: a lakdsb6rleti szerz6d6s megszrin6s6t6l sz6mftott polgiiri jogi el6viildsi id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a kovetkez6:

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lja, hogy a szerz6dds megszfin6se eset6n a polgiiri jogi el6viil6si id6n beltil igazolni
tudja a szerz6d6sktit6s 6s a szerz6d6s teljesft6s6nek krirtilm6nyeit, az MVH Zrt eg5res
d<int6seinek, int6zked6seinek trirv6nyess6g6t, illewe jogi eljdriis keret6ben 6rv6nyesfteni tudja
jogos igdnyeit. Ez a c6l mds m6don, mint az drintett b6rl6 szem6lyes adatainak, az tigyint6z6s
adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a szerz6dds megsziin6se eset6n a polgdri jogi
el6vtil6si iddn beltl igazolni tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz1dls teljesft6s6nek krirtilm6nyei! az
MVH Zrt. dtint6seineh int6zked6seinek jogossiigit ezzel alitiimaszwa mfikrid6s6nek
tdrv6nyess6g6g valamint jogi eljiiriis keret6ben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt.
k6nyszerit6 jellegii jogi 6rdekdnek tekintend6, mivel ezAltal biztosfthat6 az iillamnak betudhat6
int6zked6sek iitliithat6sdga 6s nyomon krivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6s
megszfinds6ig benyrijtott dokumentumok, az MVH Zrt. rendelkez6s6re bocsiitott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt.

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiksdges ideig
kertilj<in sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszeftigg6sben magdnszf6r;ijdra (vagyoni helyzet)
n6zve negatfv joghatis nem 6ri, a Net tv. 6s egydb jogszabdlyok alapjdn nem 6rheti, kiv6ve
kiziir6lag azt az esetet, ha az MVH Zrt-nek jogos 6rdeke iill fenn az drintettel szemben 6s azt jogi
eljdrds keret6ben 6rv6nyesfti. A polgdri jogi el6viil6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdek6t is
szolgdlhatja az tigrint6z6s dokumentumainak meg6rz6se, a szerzldds teljesft6sdhez sztiksdges
szem6lyes adatok tdroldsa, amennyiben harmadik szem6ly kfvdn jogi ig6nyt 6rv6nyesiteni az
6rintettel szemben.

Hatiilyos: 2021. november 15. -
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5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rtdkben korlAtozza az 6rintett magSnszf6rdj{t, nem j6r az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, biirmely m6don tdrt6n6 megfig5rel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartissal, kiv6ve,
ha az 6rintettel szemben az MVH Zrt jogi eljdrfs keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesft

III.3.2. PiiyAzatban, lakdsb6rleti szerz6d6sben felttintetett, illetve az MVH ZrL iriisbeli hozzAj{rul{sAval az
ingatlanban tart6zkod6, az MVH Zrt-vel b6rleti jogviszonyban nem {116 iogszerfien egyiittlak6
(egyiittktilttizni szdnd6koz6) szem6lyekre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v,
sztilet6si hely, id6
anyja neve,
lakcfme,
B6rl6vel(PAlyiz6val)fenndll6hozzitaftozbiviszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm.

a) Az adatkezel6s iogalapia a lakisb6rleti szeru6d6s el6k6szit6se (pilyfzat elbir{ldsa). a szerz6d6s
hat{Iya alatt 6s a lalgisb6rleti szerz6d6s megszffn6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s 0
pontja alapjiin az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tarama: a lakiisbErleti szerz6dds megsziin6s6t6l sziimftott polgiiri jogi el6vi.il6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazolf 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a kdvetkez6:

7. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tlentl sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrl c6lja, hogy a Net w. 6s a vonatkoz6 jogszabllyok szerint elbirdlhassa a pAlyAzatot,
eleget tehessen b6rbead6i 6s vagyonkezel6i kritelezetts6geinek az adott ingaflan tekintet6ben. Ez

a c6l mds m6don, mint a jogszerfien egytittlak6 szem6ly szem6lyes adatainak kezel6se n6lkiil nem
6rhet6 el. A c6l el6r6s6hez felt6tlentil sztiks6ges, hogy az MVH Zrt nyomon tudja krivetni,
pontosan ki 6s milyen jogcimen tart6zkodih illewe a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t
krivet6en ki tart6zkodoft 6letvitelszerfi en az ingatlanban.

2. Az MVH Zrt m6llinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy tisztdban legyen, a vagyonkezelds6ben 6116

ingatlanokba bek<ilttizni sz6nd6koz6, illewe ott 616 szem6lyek szem6lyazonossdgdval, hiszen
kizdr6lag ebben az esetben bfr{lhatja el a Rendelet szerinti pAlyflzatot, tehet eleget b6rbeaddsi 6s

vagyonkezel6si kritelezetts6geinek, 6rv6nyesithet jogi ig6nyt a szerz6d6s megszfin6s6t ktivet6en,
polg{ri jogi el6vtil6si id6n beltil. EzazMYH ZrL k6nyszerit6 jellegfi 6rdek6nek tekintend6.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a jogszerfien egytittlak6
szem6lyek megjel<ilt szem6lyes adatainak kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke ugyancsak az,hogy az MVH Zrt tisztiban
legyen szem6lyazonossdgival, hiszen fgy biztositott szemdra az 6lewitelszerfi bennlakds
lehet6s6ge, nem tekinthet6 rink6nyes lakdsfoglal6nak, valamint a Otthonteremt6si w. 10. S d)
pontjeban meghatdrozott esetben a b6rl6 haldldt krivet6en folytathatja a b6rleti jogviszonyt
Uryanakkor az 6rintett jogos 6rdeke az is, hogy a c6l el6r6s6hez felt6tleniil sztiks6ges adatktir<ikre
korldtoz6djon az MVH ZrL adatkezel6se.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az

adatkezelds csek6ly m6rt6kben korlStozza az drinteft mag6nszf6rdjAt, az drintett lakhatasa
kizdr6lag az MVH ZrLhozzAjlrulisa, az ehhez sztiks6ges adatkezel6s ktivetkeztdben biztosfthat6,
igy az 6rintett maglnszf6rdj{nak korldtoziisa nem tekinthet6 ar{nytalannak.

b) Az adatkezel6s iogalapia a lakdsb6rleti szerz6d6sktit6s meghifsul{sit. p{Iyfzat elutasitiisit
ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s fl pon$a alapjiin az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezet6s id6tartama: a lakiisb6rleti szerz6d6s meghirisuldsdt6l, pSlyizat elutasitisdt6l sziimitott
polgiiri jogi el6viil6si id6. Az 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se megeryezik a III.1.1. b) pont szerinti
6rdekm6rlegel6si teszttel.

Hatdlyos:2021. november 16. -
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III.4. Rendelet 6/4. cime. Rendelet2 7, cime szerinti hauirozott idejfi lakiisb6rleti szerz6d6sek.
ad6ssdgkezel6si 6s egytittmiiktid6si megdllapoddsok megkdt6se 6s teljesit6se

Az MVH Zrt a Net W. 3. S (1) bekezd6s6ben, Otthonteremt6si tv. 2. S (1) bekezd6s6ben
meghatsirozott alapfeladatainak elldtiisa keret6ben:

- a Rendelet 6 / A. cime, Rendelet2 7 . cfme szerinti hatiirozott ideifi lakfsb6rleti szerz6d6s (a
tov{bbiakban: HBSZ) 6s ad6ssdgkezel6si 6s egyiittsnfiktid6si megdllapodis (a
tov{bbiakban: AEM) el6k6szit6se, megkiit6se, kapcsolattarHs c6li6b6l:

- a lakdsb6rleti szerz6d6sb6l 6s az AEM-b6l fakad6, MVH Zrt.-t, mint b6rbead6t 6s az AEM szerinti
tartozdsok iogosultift illet6 iogok gyakorlisa 6s az MVH ZrL-t terhel6 ktitelezetts6gek
teliesit6se (ktiltintisen: ingatlan mfiszaki felm6r6se, ellen6rz6se, helyredllitisa, mfiszaki
hibik kiiavitiisa, b6rl6 lakhatisdnak biztositdsa, b6rl6i tartozfsok nyilv{ntartdsa,
kezel6se, b6rl6t terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se, szerz6d6sszeg6st ktivet6
int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartf s) c6lirib6l

a kdvetkez6 adatkateg6riiik kezel6s6t, azaz gy(jt6s6t, rtigzft6s6t, rendszerez6s6t, tdroldsdt, pontositds{t
javitasf t, trirl6s6t, toviibbftasdt v6gzi:

III.4.1. 86116kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

ndv, sziiletdsi csalidi 6s ut6n6u
sztilet6si hely, id6,
anyja sztilet6si 6s csalddi ut6neve,
lakcime, tart6zkoddsi helye,
szem6lyi igazolviiny szAma, lakcf mkdrtya szlma,
6llampolgfrsdg,
el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail cfm, levelez6si cim),
ingatlan cime (termdszetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilvdntartiisi megnevez6se,
a Rendelet szerinti szocidlis felt6telek adatai, igazolf dokumentumai,
HBSZ l6trejritt6nek napja, HBSZ megsziin6s6nek napja, megszfin6s jogcime,
HBSZ szerinti b6rleti dfj 6sszege,
b6rleti jogviszony alapjdn fenn6ll6 tartozSsok (ttirleszt6 r6szletek) risszege 6s jogcfme,
b6rleti jogviszony hatirozott id6tartama,
b6rlem6ny mfl szaki dllapota, abban bekovetkez6 viiltozdsoh
ingatlan dtadds-6w6tel6nek (visszav6tel6nek) id6ponga, krirtilm6nyei,
ingatlanhoz kapcsol 6d6 egyedi ii gyszdm, szerufid1,sszAm.

a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6tarumai az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) ponga
alapjdn trirt6nik:

. az adatkezel6s a HBSZ 6s az AEM megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (b6rl6 HBSZ
megkrit6s6re iriinyul6 nyilatkozatiinak vizsgdlata, Rendelet, Rendelet2 szerinti szerz6d6sk<it6si
felt6telek vizsgilata) megt6tele miatt, valamint

o a HBSZ 6s az AEM teliesit6se 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges a szerz6d1s hatalya alatti id6ben.

b) Az adatkezel6s iogalapia a HBSZ 6s az AEM megktit6s6nek meghirisulisiit ktivet6en: a GDPR 6.
cikk (1) bekezd6s f) pontja alapjdn az MVH Zrt. iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a HBSZ 6s az AEM meghirisul{sit6l szdmftott polgdri jogi el6vtil6si id6. Az
MVH Zrt jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tleniil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lia, hory a szerz6d6skrit6s meghirisuldsa eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja a meghirisuliis krirtilm6nyei! az MVH Zrt dtint6s6neh int6zked6s6nek
ttirv6nyessdgit. Ez a c6l miis m6don, mint az 6rintett szem6lyes adatainak, az tigyint6z6s
adatainak kezel6se n6lkiil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt. m6ltiinyolhat6 iogos 6rdeke hogy a szerz6d6skrit6s meghirisuldsa eset6n a polgdri
jogi el6vtil6si id6n beliil igazolni tudja a meghirisulSs krirtilm6nyeit, az MVH Zrt. dont6s6nek
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jogossiigiit 6s tisztess6gess6g6t, ezzel alAtAmasztva mfik<idds6nek ttirv6nyessEg6L Ez az MVH Zrt-
k6nyszer(t6 jellegfi jogi drdekdnek tekintend6, mivel ezlltal biztosfthat6 az dllamnak betudhat6
int6zked6sek dtldthat6sdga 6s nyomon ktivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek firyelembe v6tel6vel, a szerz6d6sktit6s
meghirisuliisdig benytjtott dokumentumok, az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertilj<in sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszeftigg6sben mag{nszf6rdj6ra (varyoni, szem6lyes
helyzet) n6zve negatlv joghatls nem 6ri, a Net W. 6s ery6b jogszabdlyok alapj6n nem 6rheti.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlAtozza az drintett mag{nszf6riij{t, nem jdr az 6rintett nyomon
ktivet6s6vel, bdrmely m6don tdrt6n6 megfigyel6s6vel. Uryanakkor az MVH Zrt adatkezel6shez
f(tz6d6 jogi 6rdeke k6nyszerft6 jellegfi.

c) Az adatkezel6s iogalapia a HBSZ 6s az AEM megsziin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f)
pon$a alapjin az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a HBSZ 6s az AEM megszfin6s6t6l szilmitott polgiiri jogi el6vtil6si id6. Az
MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

L. Az MVH Zrt. c6ljai drdekdben felt6tlentil sziiks6ges-e szemdlyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lia, hogy a szerz6d6s megszfin6se eset6n a polgilri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni
tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz6d6s teljes{tes6nek ktirtilmdnyeit, az MVH ZrL egyes
dtint6seinek, int6zked6seinek trirv6nyess6g6t illetve jogi eljdriis keret6ben 6rv6nyesiteni tudja
jogos ig6nyeit. Ez a c6l miis m6don, mint az 6rintett b6rl6 szemdlyes adaainah az tigyint6z6s
adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6ltdnyolhat6 iogos 6rdeke, hory a szerz6dis megszfin6se eset6n a polgiri jogi
el6viil6si id6n beltil igazolni tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz6d6s teljesftds6nek ktirtilm6nyeit, az
MVH ZrL drintdseinek int6zked6seinek jogossdgdt, ezzel aldtimaszwa mfik<id6s6nek
tdrv6nyess6g6t, valamint jogi eljiiriis keret6ben 6rv6nyeslteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt
k6nyszerft6 jellegfi jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel ezAltal biztosfthat6 az dllamnak betudhat6
int6zked6sek 6tldthat6siiga 6s nyomon krivethet6sdge.

3. Az ad,atkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6s
megszfin6sdig benyrijtott dokumentumok, az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokoll

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hog5r arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertiljdn sor. Az 6rintettet az adatkezeldssel risszeftigg6sben magdnszf6r{jdra (vagyoni helyzet)
n6zve negatfv joghat6s nem 6ri, a Net W. 6s egydb jogszabiilyok alapjdn nem 6rheti, kiv6ve
kizdr6lag azt az esetet , ha az MVH Zrl-nek jogos 6rdeke iill fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi
eljdrds keretdben 6rv6nyes[ti. A polgdri jogi el6vtl6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdek6t is
szolgdlhaga az igint6z6s dokumentumainak meg6rz6se, a szerzidts teljesft6s6hez sztiks6ges
szem6lyes adatok tirolSsa, amennyiben harmadik szem6ly kfv6n jogi ig6nyt 6rv6nyesiteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlltozza az 6rintett magdnszf6rdjdt, nem jdr az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, bdrmely m6don tdrt6nd megfiryel6sdvel, az 6rintettel val6 kapcsolattartlssal, kiv6ve,
ha az 6rintettel szemben az MVH Zr1. jogi elj6rds keret6ben jogi ig6nyt 6rvdnyesit

111.4.2. HBSZ-ben felttntetett, illewe az MVH Zrt lrdsbeli hozzdjdruldsAval az ingatlanban tart6zkod6, az
MVH Zrt-vel b6rleti jogviszonyban nem 6116 iogszerfien egytittlak6 szem6lyekre vonatkoz6 szem6lyes
adatok:

n6v,
sztilet6si hely, id6
anyja neve,
lakcime,
B6rl6vel fenn6ll6 hozzltaftozbi viszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm.
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Az adatkezel6s iogalapia a HBSZ hatdlya alatt 6s a HBSZ megszffn6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pontja alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezet6s id6tartama: a HBSZ megszfin6s6t6l szAmitott polgdri jogi el6vtil6si id6. Az MVH Zrt jogos

6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a ktivetkez6:

1. Az MVH Zrt. cflljai 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges'e szem6lyes adatok kezeldse?
Az MVH Zrt c6lja, hory a Net w. 6s a vonatkozf jogszabllyok szerint eleget tehessen b6rbead6i 6s

vagyonkezel6i kritelezetts6geinek az adott ingatlan tekintet6ben. Ez a c6l mds m6don, mint a
jogszeriien egytittlak6 szem6ly szem6lyes adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el. A c6l
el6r6s6hez felt6tlentil sztiks6ges, hogy az MVH Zrt nyomon tudja k<ivetni, pontosan ki 6s milyen
jogcimen tart6zkodik, illewe a lak6sb6rleti szerz6d6s megszfn6s6t krivet6en ki tart6zkodott
6l ewitelszer (ien az i ngatlanban.

2. Az MVH Zrr m6ltiinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy tisztiiban leryen a vagyonkezel6s6ben iill6
ingatlanokban 616 szem6lyek szem6lyazonossiigdval, hiszen kiz{r6lag ebben az esetben tehet
eleget b6rbeadiisi 6s vagyonkezel6si k<itelezetts6geinek, 6rv6nyesfthet jogi igdnyt a szerz6d6s
megszfin6s6t krivet6en, polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil. Ez az MVH Zrt k6nyszerit6 jellegfi
6rdek6nek tekintend6.

3. Az adatkezel6s cdlja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a jogszerfen egytittlak6
szem6lyek megjekilt szem6lyes adatainak kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke ugyancsak az, hogy az MVH ZrL tisztiiban
leryen szem6lyazonossSg{val, hiszen igy biztositott szdm6ra az 6leWitelszerfi bennlakSs
lehet6s6ge, nem tekinthet6 rink6nyes lakdsfoglal6nak, valamint a Otthonteremt6si w. 10. S d)
pontjiiban meghatirozott esetben a b6rl6 hal6l6t ktivet6en folytathatja a b6rleti jogviszonyr
Ugyanakkor az 6rintett jogos 6rdeke az is, hory a c6l el6r6s6hez feltdtlentil sztiks6ges adatkdr<ikre
korliitoz6djon az MVH ZrL adatkezel6se.

5. Az MVH Zrt. jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbsdget, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korl{tozza az 6rintett magdnszf6r6jAt, az 6rintett lakhat6sa
kizdr6lag az MVH Zrl'* hozzAjAruldsa, az ehhez sztiks6ges adatkezel6s krivetkezt6ben biztosfthat6,
lgy az lrintett magiinszf6riijiinak korldtozdsa nem tekinthet6 ar6nytalannak.

III.5. Rendelet 6/C. cime. Rendelet2 16. cfme szerinti ideiglenes 6s v6gleges elhelyez6st biztosft6
lakiisb6rleti szerz6d6s megk<it6se 6s teljesft6se

Az MVH Zrt a Net tv. 3. S (1) bekezd6s6ben, Otthonteremt6si w. 2. S (1) bekezd6s6ben
meghauirozott alapfeladaainak ellitiisa keret6ben:

- a Rendelet6/C. cime, Rendelet 16. cime szerinti ideiglenes 6s v6gleges elhelyez6stbiztosit6
lakisb6rleti szerz6d6s el6k6szit6se, megktit6se, kapcsolattartis c6lirib6l:

- a lak6sb6rleti szerz6d6sb6l fakad6, MVH Zrt-t, mint b6rbead6t illet6 iogok gyakorlisa 6s az
MVH ZrL-t terhel6 ktitelezetts6gek teliesft6se (ktiltintisen: ingatlan mfiszaki felm6r6se,
ellen6rz6se, helyreiilliHsa, mfiszaki hibek kiiavfuisa, b6rl6 lakhatiisinak biztositisa, b6rl6i
tartozisok nyilvintartisa, kezel6se, b6rl6t terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se,
szerz6d6sszeg6st ktivet6 int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartds) c6lirib6l

a krivetkez6 adatkateg6riiik kezel6s6t, azaz gyfijt6s6t, rrigzft6sdt, rendszerez6sdt, tiiroldsiit, pontositisiit,
javitasiit, t<irl6s6t, tov6bbftiisiit v6gzi:

III.5.1. 86116kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v, sztilet6si csalSdi 6s ut6n6v,
sziilet6si hely, id6,
anyja sztlet6si 6s csalidi ut6neve,
lakcf me, tart6zkodiisi helye,
szem6lyi igazolvdny sz{ma, lakcfmkiirtya szAma,
6llampolgdrsiig,
el6rhet6s6gi adatok (telefonsziim, e-mail cfm, Ievelez6si cfm),
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ingatlan cfme (term6szetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilvdnart{si megnevez6se,
lakdsb6rleti szerz6d6s l6trejtitt6nek napja, lakisb6rleti szeruldls megszfinds6nek napja,
megszfin6s jogcfme,
lakdsb6rleti szetzfidls szerinti b6rleti dfj risszege,
bdrleti jogviszony alapjiin fenndll6 tartozesok risszege 6s jogcfme,
b6rleti jogviszony id6tartama,
b6rlem6ny mfi szaki dllapota, abban bekrivetkez6 vdltozdsok,
ingatlan dtadds-6w6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pontja, krirtilm6nyei,
ingatlan bemutatdsdnak id6pontja, kririilmdnyei,
i ngatlanhoz kapcsol6d6 egyedi iigysz{m, szeru1dflsszAm.

a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6tartama: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pontia
alapjdn trirt6nik;

. az adatkezel6s a lakdsb6rleti szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (ingatlan
bemutatiisa a b6rl6nek, b6rl6vel val6 egyeztet6s az iitktilttiz6s kapcsiin) megt6tele miatt, valamint

o a lakisb6rleti szerz6d6s teliesit6se 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges a szeru6d.6s hatilya alatti
id6ben.

b) Az adatkezel6s iogalapia a lakdsb6rleti szerz6d6s megktit6s6nek meghifsuldsdt ktivet6en: a
GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) ponga alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6artama: a lakdsb5rlett szerz6d6s meghirisuldsdt6l szdmftott polg{ri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezetdse a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. cflljai 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH ZrL c6lja, hory a szerzdddskrit6s meghirisul{sa, eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja a meghifsulds k<irtilmdnyeil az MVH Zrr- drint6s6nek, int6zked6s6nek
tdrv6nyess6git Ez a cdl mds m6don, mint az 6rintett szem6lyes adatainak, az iigyint6z6s
adatainak kezel6se n6lkiil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6ltlnyolhat6 iogos 6rdeke hogy a szerz6d6sktit6s meghirisuldsa eset6n a polg{ri
jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a meghifisulds k<irtilm6nyeit, az MVH Zrt. drint6s6nek
jogossiigiit 6s tisztess6gess6g6t, ezzel alitAmasztva mfikrid6s6nek trirvdnyess 6g6L Ez az MYH Zrt-
k6nyszerft6 jellegri jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel eziiltal biztosfthat6 az dllamnak betudhat6
int6zked6sek iitldthat6sdga 6s nyomon k<ivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6sk<it6s
meghirisuliisdig benyujtott dokumentumoh az MVH Zrt rendelkez6s6re bocs6tott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertilj<in sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel tisszefiigg6sben mag6nszf6rdjdra (vagyoni, szem6lyes
helyzet) n6zve negatfv joghatis nem 6ri, a Net ty. 6s egy6b jogszabilyok alapj6n nem 6rheti.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az drintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csekdly mdrtdkben korlAtozza az 6rintett magdnszf6rdjdt, nem j6r az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, biirmely m6don ttirt6n6 megfigyel6s6vel. Uryanakkor az MVH Zrt adatkezel6shez
ffiz6d6 jogi 6rdeke k6nyszerit6 jellegfi.

c) Az adatkezel6s iogalapia a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a lakiisb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t6l sziimitott polg{ri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

L. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tlentil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt c6lja, hogy a szeru6d6s megszfin6se eset6n a polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni
tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szeru6d6s teljeslt6s6nek kririilm6nyeit, az MVH ZrL eryes
drint6seinek, intdzked6seinek trirv6nyess6g6t, illetve jogi eljdriis keret6ben 6rvdnyesfteni tudja
jogos ig6nyeit. Ez a c6l mds m6don, mint az 6rintett b6rl6 szem6lyes adatainak, az iigrint6z6s
adatainak kezel6se n6lkiil nem 6rhet6 el.
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2. Az MVH Zrt mdltanyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a szerz6d1s megszfin6se eset6n a polgiiri jogi
el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz6d6s teljesft6s6nek ktirtilm6nyeit, az

MVH Zrt dtint6seinek, int6zked6seinek jogossigdt, ezzel aliitimasztva mfik<id6s6nek
trirv6nyess6g6f valamint jogi eljdr{s keret6ben drv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt.
k6nyszerit6 jellegfi jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel eziltal biztosfthat6 az dllamnak betudhat6
intdzked6sek iitliithat6s{ga 6s nyomon ktivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek firyelembe v6tel6vel, a szerz6d6s
megsziin6s6ig benyrijtott valamennyi dokumentum, az MVH Zrt rendelkez6s6re bocsdtott
valamennyi szem6lyes adat kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hory arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
keriiljrin sor. Az drintettet az ad,atkezeldssel risszeftigg6sben mag6nszf6riljiira (vagyoni helyzet)
n6zve negativ joghatis nem 6ri, a Net w. 6s egy6b jogszab{lyok alapjdn nem 6rheti, kiv6ve
kiziir6lag azt az esetet, ha az MVH ZrL-nek jogos 6rdeke ill fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi
elj6r{s keretdben 6rv6nyesfti. A polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdek6t is

szolgdlhatja az tgyint6z6s dokumentumainak meg6rz6se, a szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges
szem6lyes adatok t5rol6sa, amennyiben harmadik szem6ly kivdn jogi ig6nyt 6rv6nyesfteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az drintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get az
adatkezel6s csek6ly m6rtdkben korlAtozza az drintett magdnszf6rdjiit, nem jiir az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, bdrmely m6don ttirt6n6 megfigyel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartdssal, kiv6ve,
ha az 6rintettel szemben az MVH ZrL jogi eljiirds keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesfl

III.5.2. Lakdsb6rleti szerz6d6sben felttintetett, illetve az MVH Zrt lrisbeli hozziljdruliisAval az ingatlanban
tart6zkod6, az MVH Zrt.-vel b6rleti jogviszonyban nem 6116 iogszerffen erytittlak6 szem6lyekre
vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v,
sztilet6si hely, id6
anyja neve,
lakcime,
B6rl6vel fenniill6 hozzAtartozfii viszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszim.

Az adatkezel6s iogalapia a lakdsb6rleti szerz6d6s hatilya alatt 6s a szerz6d6s megszfin6s6t
ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tarama: a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t6l szdmftott polg{ri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. clljai 6rdekdben felt6tleniil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Z* c{lja, hory a Net tv. 6s a vonatkoz6 jogszabAlyok szerint eleget tehessen b6rbead6i 6s
vagyonkezel6i ktitelezetts6geinek az adott ingatlan tekintet6ben. Ez a c6l m6s m6don, mint a
jogszer(en egyiittlak6 szemdly szem6lyes adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el. A c6l
el6r6s6hez felt6tlentilsztiks6ges, hogy az MVH Zrt. nyomon tudja kdvetni, pontosan ki 6s milyen
jogcfmen tart6zkodik, illewe a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfn6s6t krivet6en ki tart6zkodott
6letvitelszerfien az ingatlanban.

2. Az MVH Zrt m6ltanyolhat6 iogos 6rdeke, hogy tisztiiban legyen a vagyonkezel6s6ben 5116

ingatlanokban 616 szem6lyek szem6lyazonossiigiival, mivel kizdr6lag ebben az esetben tehet
eleget b6rbeadiisi 6s varyonkezel6si kritelezetts6geinek, 6rv6nyesithet jogi ig6nyt a szerz6d6s
megsziin6s6t krivet6en, polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil. Ez az MVH Zrt. k6nyszerit6 jellegfi
6rdekdnek tekintend6.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a jogszerfien egytittlak6
szem6lyek megjekilt szem6lyes adatainak kezel6se indokolt.

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke ugyancsak az, hogy az MVH Zrt. tiszt6ban
legyen szem6lyazonoss6gdval, hiszen Igy biztositott sz6m6ra az 6letvitelszerfi bennlakds
lehet6s6ge, nem tekinthet6 <ink6nyes lakdsfoglal6nak, valamint az Otthonteremt6si tv. 10. S d)
pontj6ban meghatirozott esetben a b6rl6 hal6lSt krivet6en folytathatja a b6rleti jogviszonyt.
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Ugyanakkor az 6rintett jogos 6rdeke az is, hogy a c6l el6r6s6hez feltdtlentil sztiks6ges adatkrir<ikre
korldtoz6djon az MVH ZrL adatkezel6se.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdekdvel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csekdly m6rt6kben korlfltozza az 6rintett magAnszf|rAjAt, az drintett lakhatisa
kiz6r6lag az MVH Zr1.hozzfljAruldsa, az ehhez sziiks6ges adatkezel6s krivetkezt6ben biztosfthat6,
fry az 6rintett magiinszf6r{j{nak korl6toziisa nem tekinthet6 ardnytalannak

III.6. Sziinddknyilatkozatok vizsgiilata. a felajdnlott lak6ingatlanok megv6sdrl6sa 6s egyrisszegii vagy
r6szletv6tellel trirt6n6 visszaviisiirldsra vonatkoz6 addsv6teli szerz6d6sek megkrit6se 6s teljesft6se

Az MVH Zrr". a Net tv. 17. S, az Otthonteremt6si tv. 6. S-7. 5 6s 22. $ szerint meghatirozott
alapfeladatainak ellitiisa keret6ben :

- a Net w. szerinti sziind6knyilatkozatok elbir6liisa, a Net tv. 17. S (1) bekezd6se szerinti
ingatlan-adisv6teli 6s az Otthonteremt6si tv. 6. S-7. S-a 6s 22, $-a szerinti egytisszegfi vagy
r6szlew6tellel ttirt6n6 visszavisdrldsra vonatkoz6 ad{sv6teli szerz6d6sek el6k6szit6se,
megktit6se, a tulaidonos-vdltozCs ingatlan-nyilvdntartisi beiegyeztet6se, kapcsolattartiis
c6li6b6l:

- az adiisv6teli szerz6ddsekb6l fakad6, az MVH ZrL-t, mint vev6t/elad6t illet6 iogok gyakorldsa
6s az MVH ZrL-t terhel6 ktitelezetts6gek teliesit6se (ktiltiniisen: tartozfsok nyilvfntartisa,
kezel6se, 6rintettet terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se, szem6d,6sszeg6st ktivet6
int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartls, ingatlan-nyilvintartdsi 6s egy6b kapcsol6d6
hat6sigi eliirisok lefolytatisa) c6liib6l

a krivetkez6 adatkateg6ridk kezel6s6t, azaz gyfljt6s6t, r<igzit6s6t, rendszerez6s6t, tdroHset, pontosftisiit,
javftdsd! tdrl6set, tovdbbitdsat v6gzi.

III.6.1. Hitelad6sokra (Zdlogktitelezettekre) / Elad6kra / illewe a visszavdsdrlds tekintet6ben
Vev6kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v, sztilet6si csalidi 6s ut6n6v,
sziilet6si hely, id6,
anyja sztilet6si 6s csalddi ut6neve,
lakcfme,
szem6lyi igazolv Any szAma,
lakcimkdrtya szima,
ad6azonosft6 jele,

szem6lyi azonosft6 szlma,
dllampolgdrsdg
el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail cim),
megv6telre felaj{nlott, illeWe megvSsdrolt, visszav{s6rolt ingatlan helyrajzi szdma
ingatlan forgalmi 6rt6ke,
ingatlan cfme (term6szetbeni fekvdse),
ingatlan ingatlan-nyilvdntartdsi megnevez6se,
6rintettet megillet6 ingatlan tulajdoni hdnyad,
jelziloghitel-szerz6d6st kezel6 p6nztigyi int6zmdny megnevez6se,
jelziiloghitel-szerzdd6s szAma,
jelzdloghitel-szerz6d6s szerinti k<ivetel6s tisszege,
ingatlant terhel6 v6grehajuisi eljdrdsra vonatkoz6 v6grehajt6i hatiirozat szdma 6s kelte,
a Rendelet szerinti szocidlis rdszorultsiigi felt6telek adatai, igazol6 dokumentumai,
egy hAztartAsban 6l6k szlma,
ingatlan v6tel5ra, visszavdsdrldsi v6tel{ra, visszavdsdrldsi v6tel6rr6szletek risszege, r6szletv6tel
id6tartama, v6teldrkedvezmdnyek tisszege, v6tel6r teljesit6s6nek adatai,
yisszavis6rlisra vonatkoz6 adisv6teli szerz6d6sek biztosft6kainak adatai Ielzdlogjog,
elidegenft6si 6s terhel6si tilalom),
addsvdteli szerz6d6sek ldtrejrindnek napja, szerz6d6sek megszfinds6nek napja, megszfln6s
jogcfme,
ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi iiryszdm, szerz6d6sszSm.
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a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6tartamai az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pon$a
alapjiin ttirt6nik:

. az adatkezel6s az addsv6teli szerz6d6sek megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek
(sz{nd6knyilatkozatok vizsg{lata, Net w., Otthonteremt6si tv. 6s Rendelet szerinti
szerz6ddsk<it6si felt6teleh vev6i nyilatkozatok vizsgilata) megt6tele miatt, valamint

o a szerz6d6sekteliesit6se 6rdek6ben felt6tlentil sziiks6ges aszerz6dds hauilya alatti id6ben.

A szdnd6knyilatkozatok kritelez6 tartalmi elemeit 6s a mell6kelend6 dokumentumok krir6t a Net tv. 11. S

(3) bekezd6se 6s a 13. $ (2) bekezd6se kritelez6en meghatirozza.

b) Az adatkezel6s iogalapia az addsv6teli szerz6d6sktit6s meghirisuldsiit ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartamai az addsv6teli szerz6d6sek meghirisul6s{t6l szdmitott polg{ri jogi el6vtil6si
id6. Az MVH Zrt jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a k<ivetkez6:

1. Az MVH ZrL c6ljai 6rdek6ben felt6tlentil sziiks6ges-e az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsdtott
szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrl c6lja, hogy a szerz6d6skrit6s meghirisuliisa eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja a meghirisuliis krirtilm6nyeit, az MVH Zrt drint6s6nek t<irv6nyess6g6t Ez a c6l mds
m6don, mint az 6rintett hitelad6s, zdlogkritelezett, vev6 szem6lyes adatainah az tigyint6z6s
adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6ltanyolhat6 iogos 6rdeke hogy a szerz6d6skrit6s meghirisuldsa eset6n a polgdri
jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a meghirisulAs k<irtilm6nyeit az MVH Zrt. drint6s6nek
jogossigdt, ezzel alAtAmasztva mfikrid6s6nek trirv6nyess6g6t Ez a jogos 6rdek k6nyszerft6
jellegfinek tekintend6, mivel eziital biztosithat6 az dllamnak betudhat6 int6zked6sek
iitlithat6sdga 6s nyomon k<ivethet6s6ge.

3. Az adatkezelds c6lja 6s az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek figyelembev6tel6vel, a szerz6d6sk<it6s
meghitisulAsiig benyfjtott dokumentumolg az MVH Zrt. rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel cisszeftigg6sben magiinszfdrdj6ra (vagyoni, szem6lyes
helyzet) n6zve negativ joghatiis nem 6ri, a Net w. 6s ery6b jogszab6lyok alapjdn nem 6rheti (pl.; az
adatkezel6s miatt az 6rintett nem kertil kedvez6tlenebb ad6sbesoroldsba). Az 6rintett ingatlaniira
vonatkoz6 v6grehajtasi eljiirds a Net w. 15. S-a alapjdn a sz{nddknyilatkozat benyfjteset6l a
szerz6d6sktit6s meghirisuldsiig sziinetel; a sziinetel6s ktirtilm6nyeinek igazoliisa adott esetben az
6rintett jogos 6rdeke is lehet.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6geg az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlStozza az 6rintett magdnszf6rdjd! nem jiir az 6rintett nyomon
kdvet6s6vel, bdrmely m6don trirt6n6 megfiryel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartdssal.
Ellenben az adatkezel6sre az MVH Zrt. k6nyszerft6 jogos 6rdeke miatt mindenk6pp sztiks6g van.

c) Az adatkezel6s iogalapia az addsv6teli szerz6d6sek megszfin6s6t (teliesit6s6t) ktivet6en a GDPR 6.
cikk (1) bekezd6s f) ponga alapjdn az MVH Zrt. iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartamai az addsv6teli szerz6d6sek megszfin6s6t6l szdmitott polgdri jogi el6vtl6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

L. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tleniil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH ZrL ce\a, hogy a szerz6d,6s megszfln6se eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni
tudja a szerz6d6skdt6s 6s a szerz1d,€s teljesftdsdnek krirtilm6nyeit, az MVH ZrL egyes
drint6seinek, int6zked6seinek trirv6nyess6g6t, illewe jogi eljdriis keret6ben 6rv6nyesiteni tudja
jogos ig6nyeit. Ez a c6l miis m6don, mint az 6rintett szem6lyes adatainak, az igyintlzls adatainak
kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt. m6ltanyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a szerzddls megszfin6s6t krivet6en a polgdri jogi
el6viil6si id6n beltil igazolni tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz6d6sek teljesft6s6nek krirtilm6nyeit,
az MVH Zrt. dtint6seinek, int6zked6seinek jogoss{g{t, ezzel aldtdmaszwa mfikrid6s6nek
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ttirv6nyess6g6f valamint jogi eljiirds keret6ben 6rv6nyesfteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt
k6nyszerft6 jellegri jogi 6rdekdnek tekintend6, mivel ezlltal biztosfthat6 az iillamnak betudhat6
int6zked6sek iitl{that6siiga 6s nyomon krivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6sek
megszfin6s6ig benyfjtott dokumentumok, az MVH Zrr rendelkez6s6re bocsiitott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintettadatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a feltdtleniil sztiks6ges ideig
kertilj<in sor. Az drintettet az ad,atkezel6ssel risszeftigg6sben magdnszf6rdjiira (vagyoni helyzet)
n6zve negatfv joghatds nem 6ri, a Net w. 6s egy6b jogszab{lyok alapj{n nem 6rheti, kiv6ve
kiziir6lag azt az esetet, ha az MVH ZrL-nek jogos 6rdeke {ll fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi
eljdriis keret6ben 6rv6nyesfti. A polgdri jogi el6viil6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdekdt is
szolgiilhatja az ijgrintflzfls dokumentumainak meg6rz6se, a szeru6d6s teljesft6s6hez sztiks6ges
szem6lyes adatok tiiroliisa, amennyiben harmadik szem6ly kfv6n jogi ig6nyt 6rv6nyesiteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdekdvel szemben az drintettek 6rdeke nem 6lvez feltdtlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlAtozza az 6rintett magdnszf6r6jdt, nem jdr az 6rintett nyomon
ktivet6s6vel, megfigyelds6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartlssal, kiv6ve, ha az 6rintettel
szemben az MVH Zrl jogi eljiirds keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesit Ellenben az adatkezelflsre az
MVH Zrt kdnyszerft6 jogos 6rdeke miatt mindenk6pp sziiks6g van.

111.6.2. Sz6nd6knyilatkozaton felttintetett, az ingatlanban tart6zkod6, egy hlzhrtdsban 616 szem6lyekre
vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6v,
sztilet6si hely, id6
lakcime,
Hitelad6ssal / ZAlogkiitelezettel fenndllf hozzAtarloz6i viszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm.

a) Az adatkezelds iogalapia az addsv6teli szerz6d6sek el6k6szit6se (szdnd6knyilatkozat elbir6l6sa)
6s a szerz6d6sek hatilya alatt. valamint a szerzdd6sek megszffn6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) ponga alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartamai az ad6svdteli szerz6d6sek megszfin6s6t6l sziimftott polgdri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazolf 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tleniil sztiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt cllja, hogy a Net W. 6s a vonatkozb jogszabrilyok szerint elbfr6lhassa a
szdnd6knyilatkozatot, majd pedig eleget tehessen szerufldlsbll fakad6 k<itelezettsdgeinek az
adott ingatlan tekintet6ben. Ez a c6l mds m6don, mint az eg hlztartAsban 616 szem6lyek
szem6lyes adatainak kezel6se n6lktil, nem 6rhet6 el. A c6l el6r6s6hez felt6tlentil sziiks6ges, hogy
az MVH ZrL nyomon tudja krivetni, hogy pontosan ki lakik az ingatlanban.

2. Az MVH Zrr m6luinyolhat6 iogos 6rdeke, hory tisztdban leryen a varyonkezel6s6be keriil6,
varyonkezel6sdben 5116 ingatlanokban 616 szem6lyek szemdlyazonossdgdval, mivel kizAr6lag
ebben az esetben bfrdlhatja el a Net W. szerint a sz{nd6knyilatkozatot, tehet eleget szerz6d6ses
k<itelezetts6geinelq 6rv6nyesfthet iogi ig6nyt a szerzddds megszfin6s6t krivet6en, polgdri jogi
el6vtil6si id6n beliil. EzazMYH Zrt k6nyszerit6 jogos 6rdek6nek tekintend6.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek firyelembe vdteldvel, az eW hdztartdsban 616

szemdlyek megjekilt szem6lyes adatainak kezel6se indokolt
4. Az drintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke ugyancsak az,hogy az MVH ZrL tisztdban

leryen szem6lyazonoss6gdval, hiszen fgy biztosftott szdm{ra az 6letvitelszerfi bennlakds
Iehet6s6ge. Ugyanakkor az drintett jogos drdeke az is, hogl a c6l el6r6s6hez felt6tleniil sziiks6ges
adatkrirrikre 6s id6tartamra korliitoz6djon az MVH Zrt adatkezel6se.

5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az

adatl<ezel6s csek6ly m6rt6kben korlitozza az 6rintett magdnszf6rdjAt, az 6rintett lakhauisa
kizdr6lag az MVH Zrt.hozzAjlrulisa, az ehhez sztiks6ges adatkezel6s ktivetkeztdben biztosfthat6,
iry az 6rintett magiinszf6riijdnak korldtoziisa nem tekinthet6 ardnytalannak. Ugyanakkor az MVH
Zrt. jogos 6rdeke k6nyszerft6 erejfinek min6stil.
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b) Az adatkezel6s iogalapia az addsv6teli szerz6d6sktit6s meghirisulisit ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke. Az adatkezel6s id6tartamai az adiisv6teli
szeru1dls meghirisuldsdt6l szdmitott polgdri jogi el6vtil6si id6. Az 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se
megegyezik a III.6.1. b) pont szerinti 6rdekm6rlegel6si teszttel.

III.7. Egyrisszegfi ad6sv6teli szerz6d6sek megkrit6se az MVH Zrt b6rl6j6vel (ktizeli hozzitartoz6val).
szerz6d6sek teljesit6se

Az MVH ZrL az Otthonteremt6si tv. 6. $ szerint meghat{rozott alapfeladatainak ell6t6sa keret6ben:
- azegytisszegfi addsv6teli szerz6d6s el6k6szit6se, megktit6se, kapcsolattartds c6lidb6l:
- az ad6sv6teli szerz6d6sekb6l fakad6, MVH Zrt-t, mint elad6t illet6 iogok ryakorlisa 6s az

MVH Zrt-t terhel6 ktitelezetts6gek teliesft6se (ktil6ndsen: tartoz6sok nyilvdnarHsa,
kezel6se, 6rintettet terhel6 kdtelezetts6gek ellen6rz6se, szem6d6sszeg6st ktivet6
int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartds, ingatlan-nyilvdntartdsi 6s ery6b kapcsol6d6
hat6s{gi elifrdsok lefolytat{sa) c6lidb6l

a k<ivetkez6 adatkateg6ri6k kezel6s6t, azaz gyfijt6s6t, rttgzftdsdt, rendszerez6s6t, tdrolis6t pontos(tisdt
javitiis{t, ttirl6sdt, tovdbbftds{t v6gzi:

lll.7 .1. Vev6kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:

n6u sztilet6si csal:idi 6s ut6n6v,
sztiletdsi hely, id6,
anyja sztiletdsi 6s csalddi ut6neve,
lakcfme,
szem6lyi igazolv6ny szAma,
lakcimkiirtya szAma,
ad6azonosit6 jele,

szem6lyi azonosft6 sz{ma,
iillampolgiirsiig,
el6rhet6s6gi adatok (telefonsz{m, e-mail cim),
megv{sdrolt ingatlan helyrajzi szima,
ingatlan cfme (term6szetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilvdntartdsi megnevez6se,
6rintettet megillet6 ingatlan tulajdoni h6nyad,
ingatlan v6teldra, v6teldrkedvezm6nyek tisszege, v6tel6r teljeslt6s6nek adatai,
adiisv6teli szerz6d6sek biztosit6kainak adatai fielzdlogjog, elidegenit6si 6s terhel6si tilalom),
addsvdteli szerz6d6sek l6trej<itt6nek napja, szerz6d6sek megszrin6sdnek napja, megsziinds
jogcfme,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tiryszdm, szerz6d6ssz{m.

a) Az adatkezelds iogalapia 6s iddtartamai az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pon$a
alapjiin t6rt6nik:

. az adatkezel6s az addsv6teli szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (Otthonteremt6si
tv. szerinti szerz6d6sk<it6si felt6telek, vev6i nyilatkozatok vizsgiilata) megt6tele miatt, valamint

o a szerz6d6sek teliesit6se 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges a szerz6d6s hatdlya alatti id6ben.

b) Az adatkezel6s iogalapia az adiisv6teli szerz6d6sktit6s meghirisulSsit ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartamai az ad6sv6teli szerz6d6s meghitisul6sdt6l sziimftott polgiiri jogi el6viil6si id6.
Az MVH Zrt. iogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkezd:

1, Az MVH Zrt. clljai 6rdek6ben felt6tleniil sztiks6ges-e az MVH Zrt rendelkez6sdre bocsiitott
szem6lyes adatok kezeldse?

Hat6lyos: 2021. november 16. -
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Az MVH Zr1- c6lja, hogy a szerz6d6skrit6s meghirisuldsa eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja a meghirisulds ktirtilm6nyeit, az MVH Zrr drint6s6nek ttirv6nyess6g6t Ez a c6l mds
m6don, mint az 6rintett vev6 szem6lyes adatainah az tigyint6z6s adatainak kezel6se n6lktil nem
6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt m6luinyolhat6 iogos 6rdeke hory a szeru6d6skrit6s meghi0sulSsa eset6n a polgdri
jogi el6vtil6si id6n beliil igazolni tudja a meghifisul{s krirtilm6nyeit, az MVH Zrt. d<int6s6nek
jogoss{giit, ezzel al{tAmaszwa mfikdd6s6nek t<irv6nyess6g6r Ez a jogos 6rdek k6nyszerlt6
jellegfinek tekintend6, mivel ezAltal biztosithat6 az dllamnak betudhat6 int6zked6sek
iitldthat6sdga 6s nyomon krivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek figyelembev6tel6vel, a szerz6d6skrit6s
meghirisulAs{ig benyujtott dokumentumoh az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokoll

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel tisszeftigg6sben magiinszf6rdjiira (vagyoni, szem6lyes
helyzet) ndzve negat(v joghatis nem 6ri, az Otthonteremt6si tv. 6s ery6b jogszabilyok alapjin
nem 6rheti (pl.: az adatkezel6s miatt az 6rintett nem keriil kedvez6tlenebb ad6sbesoroldsba).

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly mdrt6kben korl{tozza az drintett magdnszf6riijiit, nem j{r az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, biirmely m6don trirt6n6 megfiryel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartlssal.
Ellenben az adatkezel6sre az MVH Zrt k6nyszerit6 jogos 6rdeke miatt mindenk6pp sziiks6g van.

c) Az adatkezel6s iogalapia az addsv6teli szerz6d6s megszfin6s6t (teliesit6s6t) ktivet6en a GDPR 6.
cikk (1) bekezd6s f) ponga alapjin az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartamai az adiisv6teli szeru1dfls megszflndsdt6l sziimftott polgiiri jogi el6vtil6si id6.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c1ljai 6rdek6ben felt6tleniil sziiks6ges-e szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Zrt. c6lja, hogy a szerz6d6s megszfin6se eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beliil igazolni
tudja a szerz6d6sktitds 6s a szerz6d6s teljesitds6nek krirtilmdnyeit, az MVH Zrt egyes
d<int6seinek, int6zked6seinek ttirv6nyess6g6t, illetve jogi eljiirds keret6ben 6rv6nyesfteni tudja
jogos ig6nyeiL Ez a c6l mds m6don, mint az 6rintett szemdlyes adatainah aziigint4uzbs adatainak
kezel6se n6lkiil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH ZrL m6ltAnyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a szerz6d6s megszfn6s6t ktivet6en a polgdri jogi
el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a szerz6d6sk<it6s 6s a szerz6ddsek teljesft6s6nek ktirtilm6nyeit,
az MVH Zrl d6nt6seinek, int6zked6seinek jogossilgdt, ezzel al{tiimaszwa mfikrid6s6nek
tdrv6nyess6g6t, valamint jogi eljdriis keret6ben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt
k6nyszerft6 jellegri jogi 6rdek6nek tekintend6, mivel ezlltal biztosfthat6 az iillamnak betudhat6
int6zked6sek dtldthat6sdga 6s nyomon k<ivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s cdlja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6sek
megszfin6s6ig benytijtott dokumentumok, az MVH Zrt. rendelkez6s6re bocs{tott szem6lyes
adatok kezel6se indokolr

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az ada*ezel6ssel tisszeftgg6sben magiinszf6riijdra (vagyoni helyzet)
n6zve negativ joghatiis nem 6ri, az Otthonteremt6si w. 6s ery6b jogszab6lyok alapjdn nem 6rheti,
kiv6ve kiziir6lag azt az esetet, ha az MVH Zrt-nek jogos 6rdeke dll fenn az 6rintettel szemben 6s

azt jogi elj{riis keret6ben 6rv6nyesfti. A polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil az 6rinteft jogos 6rdek6t is
szolgdlhatja az ijrgyintflzfls dokumentumainak meg6rz6se, a szerz6d6s teljesft6s6hez sziiks6ges
szem6lyes adatok tdroldsa, amennyiben harmadik szem6ly kivdn jogi igdnyt 6rv6nyesiteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az drintettek drdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korldtozza az 6rintett magdnszf6riijdt, nem jir az 6rintett nyomon
krivet6sdvel, megfigyel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattart6ssal, kiv6ve, ha az drintettel
szemben az MVH Zrr jogi eljdrds keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesit Ellenben az adatkezel6sre az
MVH Zrt k6nyszerft6 jogos drdeke miatt mindenk6pp sziiks6g van.
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IIL8. R6szlew6teli jogviszony l6tesit6se az MVH Zrt. b6rl6j6vel. r6szleW6tel teliesitdse

Az MVH ZrL az Otthonteremt6si tv. 7. s, 13. $ szerint meghatdrozott alapfeladatainak ellltlsa
keret6ben:

- a r6szletv6teli iogviszony el6k6szit6se,l6tesit6se, kapcsolatartds c6litb6l:
- a r6szletv6teli iogviszonyb6l fakad6, MVH Zrt.-t, mint elad6t illet6 iogok gyakorllsa 6s az

MVH ZrL-t terhel6 ktitelezetts6gek teliesit6se (kiiltintisen: tartozdsok nyilvfntart{sa,
kezel6se, 6rintettet terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se, szerz6d6sszeg6st ktivet6
int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartds, ingatlan-nyilvdntartisi 6s egy6b kapcsol6d6
hat6s{gi eliir{sok lefolytauisa) c6li{b6l

a kdvetkez6 adatkateg6ridk kezel6s6t, azaz ryfijt6s6t, rrigzft6s6t, rendszerez6s6t, tdroliisiit, pontositesat,
javitisd! ttirl6s6t, tovabbit{sdt v6gzi:

III.8.1. Vev6kre vonatkoz6 szemdlyes adatok:

n6v, sziilet6si csaliidi 6s ut6n6v,
sztilet6si hely, id6,
anyja sziilet6si 6s csalddi ut6neve,
lakcfme,
ad6azonosft6 jele,

szem6lyi azonoslt6 szAma,
6llampolgdrsAg,
el6rhet6s6gi adatok (telefonsziim, e-mail cfm),
megvdsilrolt ingatlan helyrajzi sz{ma,
ingatlan cime (term6szetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilvdntartdsi megnevez6se,
6rintettet megillet6 ingatlan tulajdoni h6nyad,
ingatlan v6tel6ra, v6tel6rr6szletek 6sszege, 16szletv6tel id6tartama, v6te16rkedvezm6nyek
tisszege, v6teldr telj esitds6nek adatai,
r6szlew6teli jogviszony biztosft6kainak adatai fielzdlogjog, elidegenitdsi 6s terhel6si tilalom),
r6szletv6teli jogviszony l6trejdtt6nek napja, megszfin6s6nek napja, megszfn6s jogcime,

ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm, szerz6d6sszim.

a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6hrtama: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pontia
alapj6n ttirtdnik:

. az adatkezel6s a r6szlew6telt megel6z6 int6zked6sek (Otthonteremt6si w. szerinti
r6szlew6telre vonatkoz6 felt6teleh vev6i nyilatkozatok vizsgilata) megt6tele miatt, valamint

o a r6szlew6tel teliesft6se 6rdek6ben felt6tlentl sztiks6ges a rdszletv6tel hatllya alatti id6ben.

b) Az adatkezel6s iogalapia a r6szlew6tel meghifsulfsft ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f)
pontja alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tarhma: a r6szleW6tel meghirisulis6t6l sziimitott polgdri jogi el6vtil6si id6. Az MVH
Zrt. jogos 6rdek6t igazoli 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. ctljai 6rdek6ben felt6tleniil sztiks6ges-e az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsdtott
szem6lyes adatok kezel6se?
Az MVH Z*. c6lja, hogy a rdszletv6tel meghirisuliisa eset6n a polgiiri jogi el6viil6si id6n beltil
igazolni tudja a meghirisuliis ktirtilm6nyeit, az MVH Zrt d<intds6nek t6rvdnyess6g6l Ez a c6l mds
m6don, mint az 6rintett vev6 szemdlyes adatainak, az tigyint6z6s adatainak kezel6se n6lktil nem
6rhet6 el.

2. Az MVH ZrL m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke hogy a rdszletv6tel meghitisuldsa eset6n a polg{ri jogi
el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a meghifsulds k<irtilm6nyeit, az MVH Zrt dtint6sdnek
jogossiigdt, ezzel alStAmaszwa mfikrid6s6nek tdrv6nyessdg6t. Ez a jogos 6rdek k6nyszerit6
jellegfinek tekintend6, mivel ezAltal biztosithat6 az dllamnak betudhat6 int6zked6sek
iitliithat6s6ga 6s nyomon krivethet6s6ge.

Hat6lyos: 2021. november 16. -
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3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembev6tel6vel, a r6szletv6tel
meghifsuliisdig benyrijtott dokumentumoh az MVH Zrt rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokolL

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a feltetlentil sztiks6ges ideig
keriiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel tisszeftigg6sben magdnszfdrdjdra (varyoni, szemdlyes
helyzet) n6zve negativ joghatis nem 6ri, az Otthonteremtdsi w' 6s ery6b jogszabdlyok alapjdn
nem 6rheti [pl.: az adat]<ezel6s miatt az drintett nem keriil kedvez6tlenebb ad6sbesorol{sba).

5. Az MVH ZrL jogos 6rtlek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbsdget, az
adatkezel6s csekdly m6rt6kben korlAtozza az drintett magdnszf6r6j6! nem jdr az drintett nyomon
ktivet6s6vel, bdrmely m6don trirt6n6 megfiryel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartdssal.
Ellenben az adatkezel6sre az MVH ZrL k6nyszerit6 jogos 6rdeke miatt mindenk6pp sztiks6g van.

c) Az adatkezel6s iogalapia a r6szlew6tel megszfin6s6t (teliesit6s6t) ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pon$a alapjdn az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6artama: a r6szleW6tel megszfin6s6t6l sz{mftott polgiiri jogi el6vtil6si id6. Az MVH
Zrt jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se a krivetkez6:

7. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tleniil sziiks6ges-e szemdlyes adatok kezel6se?
Az MVH Z* c6lja, hog5r a r6szletv6tel megszfindse eset6n a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil
igazolni tudja a r6szlew6teli jogviszony l6trejtitt6nek 6s a r6szlew6tel teljesft6s6nek
ktiriilm6nyeit, az MVH ZrL egyes d<int6seinek, int6zkeddseinek ttirv6nyess6g6t, illewe jogi eljdrSs
keretdben 6rvdnyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez a c6l mds m6don, mint az 6rintett szemdlyes
adatainah azijgrinttzi"s adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6 el.

2. Az MVH Zrt mdltdnyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a r6szlew6tel megszfin6s6t krivet6en a polgdri jogi
el6vtl6si id6n beliil igazolni tudja a rdszletv6teli jogviszony l6trej<itt6nek 6s a r6szlew6tel
teljesit6s6nek krirtilm6nyei! az MVH ZrL drint6seineh int6zked6seinek jogossdgit, ezzel
aliitiimaszwa mfiktid6s6nek trirv6nyess6g6t, valamint jogi elj{rds keret6ben 6rv6nyesfteni tudja
jogos ig6nyeil Ez az MVH Zru k6nyszerft6 jellegfi jogi 6rdek6nek tekintendd, mivel ezSltal
biztosithat6 az illamnak betudhat6 int6zked6sek 6tl6that6sdga 6s nyomon krivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH ZrL jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a r6szletv6tel
megszfin6s6ig benyfjtott dokumentumok, az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes
adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tleniil sztiks6ges ideig
kertiljon sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszeftigg6sben magdnszf6rdjdra (vagyoni helyzet)
n6zve negativ joghauis nem 6ri, az Otthonteremtdsi tv. 6s ery6b jogszabdlyok alapjdn nem 6rheti,
kiv6ve kiz6r6lag azt az esetet, ha az MVH ZrL-nek jogos 6rdeke 6ll fenn az 6rintettel szemben 6s
azt jogi eljdrds keret6ben 6rv6nyesfti. A polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdek6t is
szolgllhatja az ijginttz4-s dokumentumainak meg6rz6se, a r6szletv6tel teljesft6s6hez sztiksdges
szem6lyes adatok tiroldsa, amennyiben harmadik szem6ly kivdn jogi ig6nyt 6rv6nyesfteni az
6rintettel szemben.

5. Az MVH Zrt jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlAtozza az 6rintett mag{nszf6riij{t, nem jdr az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, megfiryel6s6vel, az 6rintettel val6 kapcsolattartlssal, kiv6ve, ha az 6rintettel
szemben az MVH Zrl. jogi eljiirds keret6ben jogi ig6nyt 6rvdnyesit Ellenben az adatkezel6sre az
MVH Zrt k6nyszerit6 jogos 6rdeke miatt mindenk6pp sziiks6g van.

III.9. Erintettel follrtatott telefonbesz6lget6s r<igzit6se

Az adatkezel6s c6lia:
- az MVH Zrt Otthonteremtesi tv.-ben rdgzftett alaptev6kenys6g6hez krizvetleniil kapcsol6d6

tigyviteli folyamatainak nyilvdntartAsa,
- az MVH Zrt tev6kenys6g6nek min6s6gbiztosftisa,
- ttimegestigyf6lkommunikdci6 lebonyolftisa,
- hat6sdgokkal, hivatalos szervekkel, szerz6dritt iigyfelekkel folyatott kommunikdci6

lebonyolitisa,
- tigrfelek 6s az MVH Zrt. jogainak 6rv6nyesft6se,
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joghatassal j{16 k<izl6sek, int6zked6sek ut6lagos bizonyithat6sdga.

Erintettek kiire: telefonhiviist kezdem6nyez6, illetve fogad6 fdl.

Kezelt adatok ktire: Az MVH Zrt 6ltal fenntartott tiglrf6lszolgdlat telefonszdmdra 6s az MYH ZrL

,,Rrigzitett telefonhivSsok rendj6r6l" sz6l6 szabAlyzatAban meghatirozott telefonszdmokra 6rkez6 6s

onnan kimen6 telefonhlvisok hanganyaga, telefonhivdsok id6pontja, a hiv6, illetve a hivott f6l
telefonszima.

Az adatkezel6s iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett hozz6jiiruldsa.

Azadatkezel6s id6tartama: Adatrtigzft6st k<ivet6 5 6v.

IIL10. Az MVH Zrt 6ltal vdgzett panaszkezel6si tev6kenys6g. egy6b megkeres6sek kezel6se keret6ben
trirt6n6 adatkezel6s

Az adatkezel6s c6lia: Az MVH Zrt NET Program keret6ben vlgzelt alaptev6kenys6g6hez kapcsol6d6
panaszok 6s megkeres6sek kivizsgSldsa, a sztiks6ges int6zked6sek megt6tele, a panaszos, megkeres6st
ktild6 szem6ly tAjlkoztatAsa a panaszkezel6s eredm6ny6r6l, megtett int6zked6sekr6l, mindezek mellett az

MVH Zrt tdrv6nyes mfikdd6s6nek biztositisa.

Erintett ktire: MVH Zrt-vel szerz6d6ses jogviszonyban dll6 panaszos szem6ly, illeWe egy6b panaszosoh
megkeres6st ktild6 szem6lyek.

Az adatkezel6s iogalapia:
- Az MVH Zrt.-vel b6rleti, illewe egy6b szerz6d6ses iogviszonyban dll6 panaszos, tigyf6l eset6n

az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pon$a alapjdn tdrt6nik, a vonatkoz6 szerz6d6s
teliesit6se 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges a szerz6d6s hatilya alatti id6ben. Az adatkezelds

iogalapia a szeru6d6s megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s fl pontja alapj{n
az MVH Zrt iogos 6rdeke.

- Az MVH Zrt-vel iogviszonyban nem iill6 term6szetes szem6ly panaszos, megkeres6st ktild6
szem6ly eset6n az adatkezel6s jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontia alapi{n az MVH
Zrt iogos 6rdeke.

Kezelt adatok kiire:

Az MVH Zrt. a panaszkezel6s, illewe a megkeres6sek kezel6se sordn a krivetkez6 adatokat rrigzitheti a
panaszkezel6si nyilvdntart{sban, megkeresdsekr6l vezetett nyilv{ntartisdban, illeWe azokat a panaszos is
megadha$a a panaszbejelent6s6ben, megkeres6s6ben:

panaszos, megkeres6st ktild6 szem6ly neve,
panaszos, megkeres6st ktild6 szem6ly st6tusza (pl.: 86116, Vev6, egy6b panaszos),
panaszos, megkeres6st ktild6 szem6ly 6rtesft6si cime, el6rhet6s6ge (lakclme, telefonszlma, e-mail
cime),
ingatlanhoz kapcsol6d6 iigyszdm, szerz6d6sszdm,
6rintett ingatlan cimadatai,
panasz, megkeres6s 6rkez6s6nek d{tuma,
panaszbejelent6s, megkeres6s tartalmi elemei, MVH Zrt. alaptev6kenys6g6vel kapcsolatos
kifogdsolt krirtilm6ny, jogi helyzeg
panaszra, megkeres6sre adott v{laszlevdl kelte,
panasz, megkeres6s nyomdn tett int6zked6seh panasz ki6rt6kel6se (alapos, r6szben alapos,
alaptalan).

Adatkezel6s id6tartama:

Az MVH Zrl-vel szerz6d6ses jogviszonyban 5116 panaszos, megkeresdst ktild6 szem6ly eset6n a
szerufidfls hatiilya, illetve aszerzfidls megszrin6s6t6l szdmitott polgdri jogi el6vtil6si id6.
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Az MVH Zrt.-vel jogviszonyban nem iill6 panaszos, megkeres6st ktild6 szemdly eset6n a
panaszbejelent6st6l, megkeres6s be6rkez6s6t6l szdmltott polgiri jogi el6vtil6si id6.

Az MVH Zrt.-vel szerz6d6ses iogviszonyban nem iill6 panaszos, megkeres6st kiild6 szem6ly
tekintetdben v lgzettadatkezel6s 6rdekm6rlegel6si tesz$e.

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6tlentil sziiksdges-e szem6lyes adatok kezel6se?

Az MVH Zrt c6lia, hogy a panaszbejelent6st, megkeres6st kivizsg6lhassa 6s annak nyomdn a
sztiks6ges int6zked6seket megtehesse az drintett jogos ig6nyei szerint. Az adatkezel6s c6lja
tovdbb6, hogr az MVH Zrt polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a panasztigyint6z{s,a
megkeres6s kezel6s6nek krirtilm6nyeit, az MVH ZrL egyes dtint6seinek, int6zked6seinek
tdrv6nyessdg6t, illewe jogi eljSrds keret6ben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez a c6l mds
m6don, mint az 6rintett szem6lyes adatainak, azigyintlzis adatainak kezel6se n6lktil nem 6rhet6
el.

2. Az MVH Zrt mdltiinyolhat6 iogos 6rdeke, hory a polgdri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a

panasztigyint6z6s, megkeres6s kezel6s6nek ktirtilm6nyeit, az MVH Zrt. drintdseinek,
int6zked6seinek jogoss6gAt, ezzel al6t6masztva miikridds6nek trirv6nyess6g6t, valamint jogi
eljirds keret6ben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Ez az MVH Zrt k6nyszerft6 jellegfi jogi
6rdek6nek tekintendd, mivel ezAltal biztosfthat6 az {llamnak betudhat6 int6zked6sek
dtlSthat6sdga 6s nyomon krivethet6s6ge.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, panasziig5rintdzds,

egy6b megkeres6sek kapcs;in benyrijtott dokumentumoh az MVH Zrt rendelkez6sdre bocsdtott
szem6lyes adatok kezel6se indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszeftigg6sben magiinszf6rdjilra (vagyoni helyzet)
n6zve negativ joghauis nem 6ri, az Otthonteremt6si W. 6s egy6b jogszabdlyok alapj{n nem 6rheti,
kiv6ve kiz6r6lag azt az esetet,ha az MVH Zrt.-nek jogos drdeke iill fenn az 6rintettel szemben 6s

azt jogi eljdrds keret6ben 6rv6nyesiti. A polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil az drintett jogos 6rdek6t is
szolgdlhatja az igyintlzls dokumentumainak meg6rz6se, a panasziigyint6z6shez, a megkeres6s

kezel6s6hez sztiks6ges szem6lyes adatok tiroldsa, amennyiben harmadik szem6ly kivin jogi

ig6nyt 6rv6nyesfteni az 6rintettel szemben,
5. Az MVH ZrL jogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az

adatkezel6s csek6ly m6rt6kben korlAtozza az drintett magdnszf6riijiit, nem jiir az 6rintett nyomon
krivet6s6vel, b6rmely m6don trirt6n6 megfiryel6s6vel, kiv6ve, ha az 6rintettel szemben az MVH

Zrt. jogi elj6r6s keret6ben jogi ig6nyt 6rv6nyesit Az adatkezel6s az 6rintett iogos igdnyeinek
6rv6nyesithet6s6g6t is szolg6lja.

IV. Adattov6bbitiisi mfiveletek az MVH Zrt. NET Program keret6ben v6gzett
alaptev6kenys6g6hez kapcsol6d6an

Az MVH Zrt. a NET Program keret6ben v6gzett alaptev6kenysdg6hez kapcsol6d6 adatkezel6se keretdben a

ktivetkez6 adattoviibbftiisi mfiveleteket v6gzi.

IV.1. Hitelez6k r6sz6re t<irt6n6 adattoviibb{tis. IIL1.1.. III.6.1. pont szerinti adatkezel6shez kapcsol6d6an

A Net tv. 13. S t4) bekezddsben meghatdrozott kritelezettsdg6nek eleget tdve a NET Zrt tAi1koztatta az

adott lak6ingatlanon jelzdlogjoggal rendelkez6 hitelez6t a hitelad6s (z{logktitelezettJ ktivetkez6

szem6lyes adatair6l:
- n6v, sziilet6si hely 6s id6, anyja neve;
- 6rintettlak6ingatlancimadatai;
- szdnd6knyilatkozatbe6rkez6s6nekd6tuma;
- rangsorban legel6r6bb iill6 hitelez6 megnevez6se, elvi hozz6jiirulAsa.

Az adattovdbbft6s iogatapia: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pontia alapjdn tdrtdnik'

Az adattoviibbftiis az addsv6teli 6s lakdsb6rleti vagy visszavSsdrldsra vonatkoz6 adisv6teli szerz6d6s

megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (szdnd6knyilatkozatok vizsgdlata, Net tv., Otthonteremt6si tv. 6s
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Rendelet szerinti szerz6d6skrit6si felt6telek vizsgiilata) megt6tele miatt sziiks6ges. A hitelez6k az
addsv6teli 6s a lakiisbdrleti vagy visszavdsiirl6sra vonatkoz6 adiisv6teli szerz6dds megkot6s6t megel6z6en
a Net tv. alapjdn nyilatkozhatnak a jelzdlogjoggal biztositott krivetel6seik osszeg6r6l; a nyilatkozatt6telhez
val6 jogot biztositani kell sziimukra,

Adattovdbbitfs cimzettie, mint adatkezel6: adott lak6ingatlanon jelziilogjoggal rendelkezdhitelezf

A tovdbbftott adatok krire a lehet6 legsztiks6gesebbre korl6toz6dik , az adattovAbbftiis egyszeri.

Az adiisv6teli 6s a lakdsb6rleti szen6d6s vary a visszav{siirldsra vonatkoz6 adiisv6teli szerz6d6s
meghirisuliisa, valamint a lak6ingatlan megvdsdrl{sa eset6n, a Net tv. 16. S (2) bekezd6s6ben
meghat{rozott ktitelezetts6g6nek eleget t6ve a NET Zrt Uij6koztatta az adott bfr6sdgi v6grehajt6t a
hitelad6s (ziilogkritelezett) ktivetkez6 szem6lyes adatair6l:

- n6v, sztilet6si hely 6s id6, anyja neve;
- 6rintettlak6ingatlancimadatai;
- tigylet meghifsul{sdnak t6nye;
- lak6ingatlan megviisiirliisiinakt6nye.

Az adattovibbitiis iogalapia: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pon$a alapjfn ttirt6nik.

Az adattovdbbitds az addsv6teli 6s lakdsbdrleti szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek
(szdnd6knyilatkozatok vizsgAlata, Net w., Otthonteremt6si W. 6s Rendelet szerinti szerz6ddsktit6si
felt6telek vizsgiilata) megt6tele miatt sziiks6ges. A Net w. 16. S-a alapjiin az esetlegesen folyamatban l6v6
v6grehajtiisi eljiiriis a NET Zrt. taj{koztat6jitnak kdzhezvdtele napjiit6l folytat6dik.

Adattovdbbitds cimzetti e, mint adath ezel6t bir6sdgi v6grehaj t6

A toviibbitott adatok krire a lehet6 legsziiks6gesebbre korliitoz6dik, az adattovibbftiis egyszeri.

Az MVH Zrt. a b6rl6kre vonatkoz6 krivetkezl szemllyes adatokat adja 6t az 6rintett tdrsashdz, illewe
lak{sszrivetkezet rdszlre a lakdsb6rleti szerz6d6s megktit6s6t krivet6en:

b6rl6 neve, anyja neve, sziilet6si helye 6s ideje,
b6relt ingatlan cfme;
lakilsb6rleti szerz6d6s megkrit6s6nek tdnye, id6pontja;
lakiisb6rleti szerz6d1s megszf n6s6nek tdnye, id6pontja;
ingatlan kitirft6s6nek id6pontja;
ingatlanban lak6k szdma.

Ha a b6rl6 nem teljesiti az Otthonteremt6si tv. 10. $ g) pontjdban 6s a lakiisb6rleti szerz6d6sben el6frt
ktiztis kcilts6g fizet6si, illetve lakiisb6rleti szerz6d6sb6l, jogszabiilyokb6l fakad6 tarsashiizi, krizoss6gi
egyr,ittel6sre vonatkoz6 kritelezetts6g6t, az MVH ZrL a megjekilt szemdlyes adatok tekintet6ben eseti
adattov6bbitAstv6gez a jogosult Uirsashdz, illetve lakiisszrivetkezetr6sz6re.

Az adattov;ibbitls iogalapia a lakisb6rleti szerz6d6s hatllya alatt 6s a lakiisb6rleti szerz6d6s
megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja alapj6n az MVH ZrL iogos 6rdeke.

Az adatkezel6s id6tartama: a lak6sb6rleti szerz6d6s hatdlya 6s a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t6l
szdmftott polgdri jogi el6vtil6si id6. Az MVH Zrt. jogos 6rdek6t igazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se
a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c{ljai 6rdek6ben felt6fleniil sziiks6ges-e a szem6lyes adatok tov6bbitasa?
Az MVH Zrt. c6lia, hogy az Otthonteremtdsi tv. 6s a vonatkoz6, kozizemi jogszabdlyok szerint
eleget tehessen b6rbead6i 6s vagyonkezel6i kdtelezetts6geinek, viiltozds-bejelent6si
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kritelezetts6g6nek, a b6rl6 pedig eleget tegyen az Otthonteremt6si tv. 10. $ g) pontja szerinti
krizris k<ilts6g (fenntartiisi k<ilts6g) fizet6si 6s a lakdsb6rleti szerz6d6s, jogszabdlyok szerinti
tirsashdzi, k<iz<iss6gi egyiittdl6ssel kapcsolatos kritelezetts6g6nek. Ez a c{l m6s m6don, mint a

b6rl6 szem6lyes adatainak toviibbftSsa n6lktil nem 6rhet6 el, hiszen az MYH Zrt.-nek meg kell
adnia a kritelezetts6gvisel6 f6l szem6ly6t. A c6l el6r6s6hez felt6tlentil sztiks6ges, hogy a tirsashiiz
(lakdssztivetkezet) nyomon tudja ktivetni, pontosan ki 6s milyen jogcimen tart6zkodih illewe a
lakSsb6rleti szerzddi-s megszfin6s6t ktivet6en ki tart6zkodott 6letvitelszeriien az ingatlanban.

2. Az MVH Zrt m6ltdnyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a b6rl6 eleget teryen ktiztis krilts6g (fenntartisi
krilts6g) fizet6si 6s egy6b ktitelezetts6geinek, a tlrsashiiz (lak6ssz<ivetkezet) pedig a b6rl6t6l
ktivetelje a fennill6 taftozesokat Az Otthonteremt6si tv. 10. $ g) pon$a alapjin a b6rl6t terheli
a krizris kdlts6g fizet6si kritelezetts6g. A lak{sb6rleti szerz6d6s alapjiin a b6rl6k kritelesek a kriz<is

kolts6get rendszeresen, a tirsashdz, illewe a lakiissz<ivetkezet eldfriisai szerinl hatirid6ben 6s
marad6ktalanul megfizetni, hiitral6k felhalmozAsa eset6n az MVH ZrL jogosult felmondani a
lakdsb6rleti szerz6d6sl Az adattoviibbftdshoz az MVH ZrL k6nyszerft6 jellegfl jogos 6rdeke
ffz6dik.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a b6rl6 megjekilt
szem6lyes adatainak tovdbb(tdsa indokolr

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos 6rdeke lehet hogy az MVH ZrL csak a felt6tleniil
sztiks6ges adatkrirrikr6l tiij6koztassa a tdrsash{zat, valamint a lakisszrivetkezetet. Az drintett
jogos 6rdek6t is szolgdlja a szem6lyes adatainak tov{bbit6sa, ugyanis igy biztosithat6, hogy a
tiirsashdz megfelel6en tartja nyilvdn tartozdsainak teljesft6s6t, illewe adott esetben r6szletfizet6si
megiillapodiisra is sor kertilhet az 6rintett 6s a t6rsashSz (lakdsszrivetkezet) ktiz<itt

5. Az MVH Zrt jogos 6rdekdvel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez felt6tlen els6bbs6get, az
6rintett mag6nszf6rdj6nak korliitoz{sa nem tekinthet6 ardnytalannak vagy tulz6nah az csek6ly
m6rt6kfi, adaftovabbitds a b6rl6 6ltal vdllalt ktitelezettsdg teljesithet6s6ge 6rdek6ben trirt6nik 6s a

b6rl6 6rdek6t is szolgiilja.

IV.4. K<izmfszolgdltat6k r6sz6re trirtdn6 b6rl6i szem6lyes adatok toviibbitdsa

Az MVH Zrt. a b6rl6kre vonatkoz6 k<ivetkez6 szem6lyes adatokat adja 6t az 6rintett krizmfiszolgdltat6k
(pl.: vizszolgiitatf, gizszolgiitati, iiramszolgiiltat6, tfvffit6s szolg;iltat6ja, hullad6kgazddlkoddsi
szolgiiltat6, vizikiizmii tiirsulat) r6sz6re a lakdsb6rleti szeru6d1s megkdt6sdt krivet6en:

b6rl6 neve, anyja neve, sztilet6si helye 6s ideje,
b6relt ingatlan cfme;
lakdsb6rleti szerz6d,6s megk<itds6nek t6nye, id6pontja;
lakdsbdrleti szerz6d6s hatiilybal6p6s6nek t6nye, id6pontja;
lakdsb6rleti szerz6d1s megszf n6s6nek tdnye, id6pontja;
ingatlan 6tadiis-dw6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pontja;
ingatlan kitirit6s6nek id6pontja;
m6r66rdk iilliisa, adatai.

Ha a b6rl6 nem teljesiti Otthonteremt6si W. 10. S g) pontjeban 6s a lakdsb6rleti szerz6d6sben el6irt
kciztizemi kriltsdg fizet6si, illewe lakdsbdrleti szerzfid9sbSl fakad6 krizmfivekkel kapcsolatos
k<itelezetts6gft, az MVH Zrt a megjekilt szem6lyes adatok tekintet6ben eseti adattovdbbftist vfigez a
jogosult krizmfi szolgdltat6 r6sz6re.

Az adattovibbft6s iogalapia a lak6sb6rleti szerz6d6s hatdlya alatt 6s a lakiisb6rleti szerz6d6s
megszfin6s6t ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja alapjiin az MVH Zrt iogos 6rdeke.

Az adatlrezel6s id6tarama: a lakisbErleti szerz6d6s hatilya 6s a lakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6s6t6l
szdmltott polg6ri jogi el6vtil6siid6. Az MVH Zrt. jogos 6rdek6tigazol6 6rdekm6rlegel6si teszt levezet6se
a krivetkez6:

1. Az MVH Zrt. c6ljai 6rdek6ben felt6flentil sziiks6ges-e a szem6lyes adatok toviibbitdsa?
Az MVH ZrL c6lja, hogy az Otthonteremt6si tv 6s a vonatkoz6 jogszabiilyok szerint eleget
tehessen b6rbead6i 6s vagyonkezel6i kritelezetts6geinek, a b6rl6 pedig eleget tegyen az

Otthonteremt6si tv. f 0. S g) pontja szerinti krizrizemi krilts6g fizet6si 6s a lakdsb6rleti szerz6d6s
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alapjdn a krizmrivekkel kapcsolatos kdtelezetts6g6nek. Ez a c6l mis m6don, mint a b6rl6
szem6lyes adatainak tovibbitasa n6lktil nem 6rhet6 el, hiszen az MVH ZrL-nek meg kell adnia a
kritelezetts6gvisel6 f6l szem6ly6t. A c6l el6r6s6hez feltdtlentil sziiksdges, hogy a krizmfiszolgdltat6
nyomon tudja krivetni, pontosan ki 6s milyen jogcimen tart6zkodik, illewe a lakdsb6rleti
szerz6d6s megszfin6s6t krjvet6en ki tart6zkodott 6lewitelszerfen az ingatlanban.

2. Az MVH Zrt. m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a b6rl6 eleget tegyen kriztizemi krilts6g fizet6si 6s

ery6b lakdsb6rleti szerzfid|sbll fakad6 ktitelezetts6g6nek, a krizmfiszolgiiltat6 pedig a b6rl6t6l
ktivetelje a fenndll6 tartozdsokat. Az Otthonteremt6si tv. 10. $ g) pontja alapjdn a b6rl6t
terhelik az ingatlan haszndlatdval kapcsolatos kriztizemi krilts6gek. A lakiisb6rleti szerz6d6s
szerint a b6rl6 k<iteles a kriziizemi dijakat rendszeresen, a kriztizemi szolgSltat6val ktittitt
megdllapodisa szerint, hatirid6ben 6s marad6ktalanul megfizetni, hetral6k felhalmozdsa eset6n
az MVH Zrt. jogosult felmondani a lakdsb6rleti szerz6d6sL Az adattoviibbfulshoz az MYH Zrt.
k6nyszerft6 jellegfi jogos 6rdeke frizddik.

3. Az adatkezel6s c6lja 6s az MVH Zrt iogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a b6rl6 megjekilt
szem6lyes adatainak tovdbbftdsa indokolt

4. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos 6rdeke, hogy az MVH ZrL csak a feltdtleniil sziiks6ges
adatkrirrikr6l tAj6kozussa a ktizmiiszolgiiltat6l Az 6rintett jogos 6rdek6t is szolgilja az
adaftovebbftis, mivel a lakdsb6rleti szerz6d6sb6l fakadflan szetz6d6skrit6si / szerzfid9s-
fenntartiisi kritelezettsdg terheli a krizmfiszolgdltat6val, mellyel szemben igazolnia kell
szerz6d6skritdsi (szerz6d6s-fenntartisi) jogosultsAgAt,azazaz ingatlan haszndlatinak jogcim6t

5. Az MVH Zrt iogos 6rdek6vel szemben az 6rintettek 6rdeke nem 6lvez feltdtlen els6bbs6get, az
6rintett magdnszf6riijdnak korldtoz{sa nem tekinthet6 ardnytalannak, az adattoviibbitls a b6rl6
iiltal viillalt kritelezetts6g teljesft6se 6rdek6ben tdrt6nik.

Az MVH Zrt. a b€rl6 haszndlatiban l6v6 ingatlanok cimadatait a k6m6nysepr6-ipari elld,tdsi teriiletekre
vonatkoz6an megyei bontdsban negyed6venk6nt, a negyed6v els6 h6napjdnak 5. napjdig elektronikusan,
szerkeszthet6 formdban {tadja a k6m6nysepr6-ipari szervnek (jelenleg az Orszdgos KataszE6fav6delmi
F6igazgat6s{g), illewe a k6m6nysepr6-ipari tev6kenys6gr6l sz6l6 2015. 6vi CCXI. tdrv6ny 10. S (3)
bekezd6s szerinti, tertiletileg illet6kes szolgdltat6nak Az adaftovebbit{s c6lia, hogy az MVH Zrr b6rl6i
ingyenesen vehess6k ig6nybe a k6m6nysepr6-ipari szolgdltaHst a20LS.6vi CCXI. trirv6ny el6(rdsai szerinl

Az adattovdbbftds iogalapia a lakdsb6rleti szerz6d6s haHlya alatt a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c)
pontia alapian az MVH Zrb-re vonatkoz6 iogi ktitelezetts6g teliesit6se.

Adattovdbbitdst el6ir6 iogszabdly: a k6m6nysepr6-ipari tev6kenys6gr6l sz6l6 trirv6ny v6grehajtds6r6l
szbl6 99 /20t6. (V. 13.) Korm. rendelet 4. $ (12) bekezd6se.

Az adattovlbbfuis iddtartama: a lak{sb6rleti szeruldls hatilya alatr az adattovebbitds a99/20L6. (Y.
L3.) Korm. rendelet 4. S (12) bekezd6se szerinti gyakoris6ggal ttirt6nik.

Az adattov{bbiHs cimzetti e:
- Orsz6gos Katasztr6fav6delmi F6igazgat6sdg (cfme: 1903 Budapest, Pf.: 314., el6rhet6s6gek:

http : //kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/u gyfelszolgalat)
- tertiletileg illet6kes szolgdltat6k (a szolgdltat6k listija el6rhet6 a www.katasztrofavedelem.hu

honlapon).

IV.6. Hat6s{gi. bfr6sdgi megkeres6s alapidn tdrt6n6 adatszolgiiltat6s. illet6leg az MVH Zrt 6ltal
kezdem6nyezett eljdriisok

Az MVH Zrt. szem|lyes adatok eseti toviibbltAs|t v6gzi, amennyiben hat6s6g, bfr6siig egy6b krizhatalmi
jogositvdnnyal rendelkezfl szerv, szervezet, vagy szem6ly az adattoviibbftist az MVH Zr1u szlmAra
megfelel6 jogszabiilyi hivatkoziis mellett el6frja. Az adattoviibbitAs az MVH Zrt. jogi kritelezetts6ge (GDPR.
6. cikk. (1) bekezdds c) pontja).
Az MVH Zrt. szem6lyes adatok eseti toviibbitiisiira abban az esetben is jogosult, ha a bfr6siigi, illewe
hat6sdgi peres, nem peres, krizigazgatisi eljdriis kezdem6nyez6je az MVH Zrt Az eljiirds
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kezdem6nyez6s6re kizdr6lag a vonatkoz6 jogszabdly adatkezel6si el6fr{sainak megfelel6en kertil sor, az
MVH Zrt a legsztiks6gesebb, az eljArAs eredm6nyes lefolytat{siihoz felt6tlentil sztiks6ges adatkrirrik
tovdbbltAs{t v6gzi.

IV.7. Adattovdhhftis onkorm{nyzatok. csal{dsegft6 szolgdltatok. illet6kes szocidlis szerv szimira h6rleti
i ogviszony megszfi n6se eset6n

Az MVH Zrr a b6rl6kre vonatkoz6 kdvetkez6 szem6lyes adatokr6l tAjfikoztaga a tertiletileg illet6kes
Onkormiinyzatot, Csaledsegit6 szolgiilatot, egy6b szocidlis szerepl6t:

- b6rl6 neve,
- b6rl6el6rhet6s6gei(telefonszdm);
- ingatlan c[me,
- MVH ZrL-vel kdtott lakiisb6rleti szerzfid's megktit6s6nek t6nye;
- az ingatlanban 616 szem6lyek szdma (kiskorfak sz{ma);
- a bdrleti jogviszony megszrin6s6nek id6pon$a, dijtartozds miatti felmondds t6nye;
- az ingatlan kitirit6s6neh elharydsdnak v{rhat6 id6pon$a, folyamatban I6v6 vdgrehajtisi eljdris

t6nye;
- hatArozott idejfi b6rleti szerzfidls megkdtds6nek felt6tele, azaz a befizetend6 dijtartoz6s pontos

risszege.

Az adattovdbbftis c6lia: a b6rl6 6s az illet6kes szoci{lis szerepl6 k<izritti krizvetft6s abb6l a c6lb6l, hogy a
Rendelet 6/A. clme, Rendelet2 7. cfme szerinti hat{rozott idejfi lakdsbdrleti szerz6d6s megk<it6s6hez
elengedhetetlen dfjtartozAst az Onkormdnyzat, Csal{dsegft6 szolg6lat seglts6g6vel a b6rl6 teljesiteni
tudja.

Az adattovibbftds iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezdds a) pon$a szerint az 6rintett b6rl6 sz6beli
hozzijdru16sa.

Az adattoviibbitis iddtartama: a b6rl6 6s az illet6kes szociiilis szerv krizritti k<izvetft6shez sziiks6ges id6.
Az adattoviibbitiis legfeljebb a b6rl6 lakhat{s6t biztosft6 hatlrozott idejfi b6rleti szerz6d6s megkdtds6ig,
illewe az ingatlan kitirit6s6ig vagy a b6rl6 biirmely form{ban tett visszavon6 nyilatkozatdnak megt6tel6ig
tarthat

IV.8. Adattoviibbftis az MVH Zrt. vagyonbiztositiisi szerz6d6s szerinti biztosft6ja r6sz6re

Az MVH Zrt az ingatlanokra vagyonbiztosiHsi szerz6d6st ktittitt Az MVH Zr1- az ingatlant 6rt kdresem6ny
bektivetkez6se eset6n helyszfni id6pont egyeztet6s c6lidb6l megkiildi a b6rl6 aldbbi szem6lyes adatait
az illet6kes kdrszakdrt6 r6sz6re:

- b6rl6 neve;
- b6rl6el6rhet6s6gei(telefonszdm);
- ingatlan clme.

Az adattovdbbitds iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett b6rl6
hozzdiiiruliisa.

Az adattoviibbit6s kiz6r6lag egyszeri, a kdresem6ny miatti helyszini biztosft6i szemle miatt sziiks6ges a

b6rl6 6s a lcirszak6rt6 ktiztitti id6pont egyeztet6s 6rdek6ben, a biztosit6 a szem6lyes adatokat egy6b

c6lb6l nem kezeli, nem rrigzfti.

Az adattovibbitls cimzettie: Groupama Garancia Biztosft6 Zrt.
- clgjegyz6ksziim: 01-10-041071,
- sz6khelye: 1146 Budapest, Etz s6bet kir6lyn6 ftja 1/. C. 6p.,

- el6rhet6s6ge: +36 t 467 3500, https://www.groupamadirekuhu/wps/portal/irjon-nekunh
- honlap:www.groupamadirekthu
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IV.9. Adattoviibbftas a Segft6 Szervezetek r6sz6re 6s a Segft6 Szervezetek 6ltal

A Rendelet 10/A. S, Rendelet2 11. $ szerinti hatdrozott idejii b6rleti szerz6d6st (a tovabbiakban: HBSZ) 6s

Ad6ssdgkezel6si 6s egytittmffkrid6si megiillapodiist (a toviibbiakban: AEM) aldfr6 b6rl6k tekintet6ben, a
Rendelet 1. S 10. pon$a, a Rendelet2 1, S 7. pon$a szerinti Segit6 Szervezet a Rendelet 6. melldklete,
Rendelet2 2. mell6klete alapjiin mentoriiliisi feladatokat l{t el, szociiilis segits6get nyuit A Segft6
Szervezet a mentoriiliisi feladatok elv6gz6se keret6ben folytatott adatkezel6s sorSn tindll6 adatkezel6nek
min6stil.

A Rendelet 11/8. S (L) bekezd6se, Rendelet2 14, S (1) bekezd6se szerint a Rendeletben a Segit6 Szervezet
r6sz6re meghatdrozott feladatokat a Magyar Miiltai Szeretetszolgilat Egyesiilet 6s a Magyar
Reformiitus Szeretetszolg6lat Alapiw{ny iiltal l6trehozott konzorcium liitja el. A feladatellStils 6s az
adatkezel6s r6szletszabiilyaitaz MVH Zrt.-vel kdtdtt megbfziisi szerz6d6startalmazza.

nyilvdntartdsi szdm: 0 L-02-00000 1.0,

sz6khely: 1125 Budapest, Szarvas Gdbor ft 58-60.,
el6rhet6s69: +36 L / 39 -14-700, mmsz@maltai.hu.
honlap: https ://www.maltai.hu/kapcsolaL

Magyar Reformdtus Szeretetszolgiilat Alapitviiny adatai

nyilv6ntartiisi szdm: 0 1-0 1-00 1 0538,
szdkhely; 1 146 Budapest Hungdria kdrfit 200.,
el6rhet6s6g: +36 I 27 3-0449, mrsz@jobbadni.hu,
honlap : http: //i obbadni.hu/kapcsolat/

a) Adattovdbbft6s a Segit6 Szervezetr1szfre a HBSZ el6k6szit6se sorin:

Az MVH ZrL a hatiirozatlan idejfi b6rleti szerz6d6s b6rleti dij, k<iztis kdlts6g hdtral6k, mfiszaki kolts6g
hdtraldk miatti felmond{s{t ktivetden a b6rl6kre vonatkoz6 ktivethez6 szem6lyes adatokr6l
tAj6koztatya a S egf t6 Szervezetet:

- b6rl6kneve;
- ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm;
- szerz6d9sszdm;
- ingatlan cime;
- szeru6d1smegszfln6s6nekid6pontja;
- b6rl6 telefonos el6rhet6s6ge;
- b6rl6 e-mail cime.

Az adattov6bbitas c6lia: A Rendelet 10/A. S, Rendelet2 11. $ szerinti HBSZ megkrit6s6re iriinyul6
nyilatkozat kittilt6s6neh hat6rid6ben tdrten6 megktild6s6neh a HBSZ l6trejritt6nek el6segit6se 6s a b6rl6
lakhatasdnak biztosftasa az{ltal, hogy a Segft6 Szervezet mentora, szocidlis munkdsa sz6ban felveszi e
targyban a kapcsolatot a b6rl6vel, A Segit6 Szervezet mentora t|jlkoztaga a b6rl6t a HBSZ folyamatiir6l, a
tartoziselismer6 nyilatkozat 6s azAEM sztiks6gess69616l.

Az adattoviibbitds iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett b6rl6 sz6beli,vagy
ird s b el i hozzAjArulSsa.

Az adattovdbbltds iddtartama: a b6rl6vel val6 mentori kapcsolatfelv6telhez sztiks6ges id6. Az
adattovebbitas Iegfeljebb a b6rl6 lakhatasdt biztosit6 HBSZ megkrit6s6ig, illewe az ingatlan kitiritds6ig,
vary a b6rl6 bdrmely formiiban tett visszavon6 nyilatkozatiinak megt6tel6ig tarthal

b) Adattov{bbft{s a Segit6 Szervezet r6sz6re a HBSZ hatiilya alatt:

Hatdlyos: 2021. november 16. -
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A HBSZ megkrit6s6vel egyidejfileg az MVH Zrt a b6rl6kre vonathoz6 k0vetkez6 szem6lyes adatokr6l
tAjikoztaga a Segf t6 Szervezetet:

- hatdrozott idejfi b6rleti szerz6d6s szAmai
- b6rl6 neve;
- szAmlizisi cim;
- ingatlan cfme;
- b6rl6 telefonos el6rhet6s6ge;
- havi b6rleti dfj tisszege;
- HBSZ megktit6sdnek napja (ktilon felttinteWe a b6rl6i aldfrds id6pontjit);
- Rendelet 2. S (1) bekezd6s a) pontja szerinti szoci{lis felt6telek igazoldsdnak napja;
- HBSZ 6s AEM lejdraHnak id6pontja, a havi sz{mlAzAsiid1szakok szdma;
- HBSZ hati'lyba l6p6s6nek napja (sziiml{zds kezdete);
- AEM havi ttirleszt6 r6szlet <isszege;
- AEM-ben 6s ktiltin tett tartozdselismer6 nyilatkozatban rtigz(tett tartoziis risszege 6s jogcfme (pl.:

ktiz<is krilts6g, b6rleti dij);
- HBSZ kisz{mldzott dfjtartoziisok egytittes tisszege;
- AEM kisz{mlazott tartozasok erytttes risszege;
- HBSZ 6s AEM tartozdsok trirleszt6s6nek tisszege.

A HBSZ hatilya alatt a fenti szem6lyes adatok vdltozdsdr6l az MVH Zrt 6rtesfti a Segitd Szervezetel

Az adattovdbbitls c6lia: A Rendelet 10/8. S (4) bekezd6s bd) pontja, Rendelet2 12. S (5) bekezdds bd)
pontja szerinti egytittmflkrid6s lehet6v6 t6tele a b6rl6 6s a Segit6 Szervezet k<iz<itt, a Segft6 Szervezet {ltal
a b6rl6 anyagi helyzet6nek rendez6se 6rdek6ben ell{tand6 Rendelet 6. mell6klete, Rendelet2 2.

mell6klete szerinti mentoriiliisi feladatok, a b6rl6 6s a Segft6 Szervezet k<izritti egytittmiikriddsi
meg{llapodis el6segft6se. Krizvetetten a HBSZ-ben 6s az AEM-ben a b6rl6 Sltal vdUalt fizet6si
kdtelezettsdgek telj esf t6s6nek el6segft6se.

Az adattovdbbfuis iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett b6rl6 ir{sbeli
hozzljlrulAsa az AEM keret6ben. A Rendelet 10/8. S (4) bekezd6se, Rendelet2 12. S (5) bekezd6se a b6rl6
ir6sbeli hozzdj6rulSsiit, mint jogalapot irja el6 az adattovdbbfuishoz.

Az adattovdbbftas id6tartama: Az adattoviibbitdsra a HBSZ hatiilya alatt keriilhet sor, a HBSZ Rendelet
10/C. S (1) bekezd6s, Rendelet2 13. $ alapjdn t<irtdn6 hatirozatlan id6taramfvd alakuldsdig illewe az
ingatlan Rendelet 10/C. S (2) bekezddse szerinti visszaaddsiiig (l6sd Rendelet 10/B. S (4) bekezd6s bb)
pontja), vagy a Rendelet2 13. S (2) bekezd6se szerinti visszaadiisiiig (Lisd Rendelet2 12. S (5) bekezd6s
bb) pontja).

c) Adattoviibbitiis a Segit6 SzervezetAltal az MVH Zrt r6sz6re a HBSZ hatdlya alatt:

A Segft6 Szervezet mentordldsi feladataihoz kapcsol6d6an a b6rl6kre vonatkoz6 k6vetkez6 szem6lyes
adatokr6l tdj6koztatja az MVH ZrL-t:

- Segft6 Szervezet 6s a b6rl6 ktizrjtti egytittmfiktid6si meg{llapodis miisolatdt a Segit6 Szervezet az
MVH Zrt r6sz6re 6tadja, a megdllapoddsban rtigzltett b6rl6i adatok:

o b6rl6 neve;

' anyia neve;
o sztilet6si hely 6s id6pont;
o lakcfme;
. megdllapodiis kelte;

- Segit6 Szervezet 6s a b6rl6 krizritti egytittmfiktid6si megillapodds alapjdn kidolgozott, a

megdllapod6s mell6klet6t k6pez6 cselekv6si terv mdsolat6t a Segit6 Szervezet az MVH Zrt. r0sz6re
6tadja, a tervben rtigzitett b6rl6i adatok:

o cselekv6si tervben meghatdrozott c6lok;
o cselekv6si tervben meghatdrozott feladatok leirdsa, hatiirideje, felel6se;
o cselekv6si terv kelte;

- Segitd Szervezet 6s a b6rl6 kriztitti egytittmflkdd6s folyamat6t bemutat6 egytittmfiktid6si napl6
m6solatdt a Segit6 Szervezet az MVH ZrLr|szire dtadja, a napl6ban rtigzftett bdrl6i adatok:

o b6rl6 neve;
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o HBSZ kezdete 6s v6ge;
o kapcsolatfelv6telid6pontja;
r adategyeztet6slezir{sa;
. erytittmfiktid6simeg{llapoddskelte;
o cselekv6si terv kelte;
o ad6ssdgrendez6si-titemez6sitervkelte;
o havi egyeztet6sek id6ponga;

Segft6 Szervezet 6s a b6rl6 kriz<itti erytittmrik<id6s folyamatdt bemutat6 folyamatkdvet6si
beszdmol6t a Segft6 Szervezetaz MVH Zrt. r6sz6re {tadja, a beszdmol6ban rrigzftett b6rl6i adatok:

o b6rl6 neve;
o ingatlan clme;
o b6rleti szerz6d6s sz{ma;
o HBSZ megkrit6s6nek ideje 6s lej{rat{nak ideje;
o cselekv6si tervben rtigzitett feladatok teljesitetts6ge (igen / nem / r|szben), elmaradiis

oka;
o aktudlis ad6ssdgdllomAny az MVH Zrt fel6 (HBSZ / AEM), elmaradt b6rleti dij risszege;
o b6rl6 ery6b fizet6si kritelezetts6g6nek jogcfme, tisszege;
o ktizris kttlts6g elmaradds m6rtdke;
o beszfmol6 kelte;

Segft6 Szervezet 6s a b6rl6 ktiztitti ad6ss6grendez6si egytittmfiktid6sr6l sz6l6 zA16 tanulmdnyt a
Segit6 Szervezetaz MVH Zrt. r6sz6re Stadja, a tanulm{nyban rtigzftett b6rl6i adatok:

o b6rl6 neve;
o lakclme;
o b6rl6k helyzet6nek r<ivid bemutatAsa az egytittmfikdd6s kezdet6n (itivedelmi, vagyoni

viszonyok);
o cselekv6si terv 6s annak eredm6nyei, c6lok megval6suldsdnak t6nye;
o ad6ssdgrendez6si terv teljestil6se (artoz{s a program kezdet6n, risszes befizet6s,

taftozes a program v6gdn),
. egyuttmfiktid6s 6s fizet6k6pess6g 6rt6kel6se (1-5-igtart6 skil6n);
o Rendelet L0/C. $ (1) bekezd6se, Rendeletz 13. S (1) bekezd6se szerinti javaslat a HBSZ

hatiirozatlan idejfi b6rleti szerz6d6ss6 alakuldsdra;
o tanulm{ny kelte;

Segit6 Szervezet 6s a b6rl6 ktiztitti kapcsoladelv6tel sikertelens6ge, illewe a kapcsolat
megszakadiisa esetdn a Segftd Szervezet err6l a t6nyr6l jegyz6k<inyvet vesz fel, melyet toviibbit az
MVH Zrt r6sz6re, a jegyz6k<inyvben rrigzftett b6rl6i adatok:

o jegyz6k<inyv kelte;
o b6rl6 neve;
o ingatlan cfme;
o kapcsolatfelv6tel sikertelens6g6nek 6s a kapcsolat megszakadlsdnak krirtilm6nyei

(ktil<in<isen telefonos kapcsolat-felv6teli kis6rletek szdma, id6pontjai).

Az adattoviibbftds c6lia: Annak nyomon krivet6se, hory a b6rl6 eleget tesz-e az AEM-ben vdllalt
k<itelezetts6geinek, hat6konyan erytittmfiktidik-e a Segft6 Szervezet mentordval. Az adattov{bbftas c6lja
toviibbd a Rendelet 10/C. S (1) bekezd6se, Rendeletz 13. S (1) bekezd6se szerint a HBSZ hatiirozatlannd
alakuldsdt lehet6v6 tev6 feltdtelek fenniilliisdnak vizsgdlata.

Az adattovdbbitiis iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett b6rl6 iriisbeli
hozzdiirulAsa az AEM keret6ben, illewe a Segft6 Szervezettel kdtdtt eS/tittmfikdd6si megdllapod{s
keret6ben. A Rendelet 10/B. S (4) bekezd6se, illetve 11/B. S (3) bekezd6se, valamint a Rendelet2 12. S (5)
bekezd6se 6s 14. S (3) bekezddse a b6rl6 irdsbeli hozziijiirul{sdt, mint jogalapot irja el6 az
adattov6bb(tiishoz.

Az adattoviibbiuis id6tartama: Az adattoviibbftiisra a HBSZ hauilya alatt kertilhet sor, a HBSZ Rendelet
10/C. S (1) bekezd6s, Rendelet2 13. $ alapjdn trirt6n6 hatlrozatlan id6tartamrivd alakul6sdig, illewe az
ingatlan Rendelet 10/C. S (2) bekezd6se szerinti visszaaddsdig (l6sd Rendelet 10/B. S (4) bekezd6s bb)
pontja), vagy a Rendelet2 13. S (2) bekezd6se szerinti visszaadiisdig (l6sd Rendelet2 12. S (5) bekezd6s
bb) pontja).
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IV.l,0. Adattovibbitiis az ad6sv6teli 6s a lakiisb6rleti szerz6d6s. valamint a visszavdsdrlisra vonatkoz6
adSsv6teli szeru6d6s eset6n krizremfikrid6 tigyv6d r6sz6re

IV.10.1. Az MVH Zrt- az adiisv6teli, lakdsb6rleti szerz6d6sek, ad6ssdgkezel6si 6s erytittmfik<id6si
megSllapodSsok visszavdsiirldsra vonatkoz6 addsv6teli szerz6d6sek megktit6s6hez sztiks6ges, a
hitelad6sok / zAlogkdtelezettek / b6rl6k / vev6k akibbi szem6lyes adatait tovdbbftja a kiviilasztott,
az 6rintett kdpviseletdben eljiir6 tigyv6d r6sz6re:

n6v, sziilet6si csalddi 6s ut6n6v,
sztilet6si hely, id6,
anyja sztlet6si 6s csal{di ut6neve,
lakcime,
szem6lyi igazolv{ny sz{ma,
lakcimk{rtya szAma,
ad6azonoslt6 jele,

szem6lyi azonosft6 szAma,
dllampolgdrs{g,
el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail cim),
megv6telre felaj{nlott, illeWe megv{s{rolt ingatlan helyrajzi sz{ma,
ingatlan forgalmi 6rt6ke,
ingatlan clme (termdszetbeni fekv6se),
ingatlan ingatlan-nyilv{ntart{si megnevez6se,
6rintettet megillet6 ingatlan tulajdoni hdnyad,
jelzdloghitel-szerz6d6st kezel6 p6nziigyi int6zm6ny megnevez6se,
jelz6loghitel-szerz6d6s sz{ma,
jelzdloghitel -szeru6d6s szerinti krivetel6s risszege,
ingatlant terhel6 v6grehajtisi elj{rdsra vonatkoz6 v6grehajt6i hatirozat szdma 6s kelte,
ingatlan v6tel6ra;
ingatlan visszav{s{rldsi v6tel6ra, v6tel6rr6szletek tisszege, futamid6,
ad6sv6teli 6s lak{sbdrleti szerz6d6s l6trejdtt6nek napja, Iak{sb6rleti szerz6d6s megszfindsdnek
napja, megszfin6s jogcfme (HBSZ eset6n),
lakdsb6rleti szeru6dds szerinti b6rleti dfj tisszege;
b6rleti jogviszony alapj{n fenn6ll6 tartozds risszege 6s jogcime (HBSZ eset6n);

b6rleti jogviszony hatdrozatlan, illewe hatirozott id6tartama;
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi iirysz{m, szerufidtsszAm.

Az adattovdbbitas c6lia: addsv6teli 6s lakiisb6rleti szerzfid9s, ad6ssiigkezel6si 6s egytittmfikttd6si
megiillapodds tigyv6di szerkesztdse, ellenjeryz6se, az 6rintett tigWddi k6pviselet6nek ingyenes biztosft6sa.

Az adattovdbbftas iogalapia: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pon$a alapjdn tdrt6nik.

Az adattovAbbitiis az addsv6teli 6s laklsb6rleti szerz6d6s. az ad6ssiigkezel6si 6s eeyiittrnfiktid6si
meglllapod6s. visszavisfrl{sra vonatkoz6 adlsv6teli szerz6d6s megktit6s6t megel6z6
int6zked6sek (tigyv6di ktizremfiktid6s, drintett tigyv6di k6pviselet6nek biztositisa, szerzfidls tigyvddi
szerkeszt6se 6s ellenjegyz6se) megt6tele miatt sziiks6ges.

Az adattovdbbftes kizer6lag eryszeri, az adott jogtirylet l6trejritt6ig, illet6leg meghirisul6sdig tarthat

1V.1O.2. Az MVH ZrL a lakdsb6rleti szerz6d6sek megktit6s6hez sziiks6ges, az MVH ZrL-vel b6rleti
jogviszonyban nem 6116 iogszerfien egyiitttak6 (egy hiztartisban 616) szem6lyekre vonatkoz6 aldbbi
szem6lyes adatokat tovabbftja a kiviilasztott, az 6rintett b6rl6 kdpviselet6ben eljdr6 tigyv6d r6sz6re:

n6v,
sziilet6si hely, id6
anyja neve,
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lakcime,
B6rl6vel fenn6ll6 hozzAtartoz6i viszony,
ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tiryszf m.

Az adattovSbbttds iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pon$a alapj6n az MVH ZrL iogos 6rdeke.
Az adattoviibbftas az 6rintett jogos 6rdek6t is szolgdlja, mivel az ijgyv6d {ltal szerkesztett lakAsb6rleti
szen6d|s L. sz. mell6klet6ben, mint jogszerfien egytitt lak6 szem6ly kertil felhintet6sre.

Az adattovdbbftds a lakdsb6rleti szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (tigyv6di
k<izremfikrid6s, 6rintett b6rl6 iigrvddi kdpviseletdnek biztosftAsa, szen6d6s tigyv6di szerkeszt6se 6s
ellenj egyz6se) megt6tele miatt sztiks6ges.

Az adattoviibbitas kizir6lag egyszeri, az adott jogtigylet l6trejtitt6ig, illet6leg meghirisul{sdig tarthat

IV.LL. Adattov{bbftiis a HBSZ szerz6d6s feltdtel6t k6pez6 tartoziiselismer6 nyilatkozat k<izje$z6i okiratba
foglalisa 6rdek6ben

Az MVH ZrL a tartoziiselismer6 nyilatkozat kozjegyzfii okiratba foglaldsdhoz sziiks6ges, a b6rl6k atdbbi
szem6lyes adatait tovdbbftja a kivdlasztott kozjegynl r6sz6re:

- n6u sztiletdsi csal{di 6s ut6n6v,
- sziilet6si hely, id6,
- anyja sztilet6si 6s csalddi ut6neve,
- lakcfme,
- szemdlyi igazolv{ny szAma,
- lakcfmkArtyaszAma,
- ad6azonosit6 jele,
- szem6lyi azonosit6 sz{ma,
- dllampolgdrs{g,
- el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail c[m),
- megv6telre felajdnlott, illewe megvAsdrolt ingaflan helyrajzi szAma,
- ingatlan forgalmi 6rt6ke,
- ingatlan clme (term6szetbeni fekv6se),
- ingatlaningatlan-nyilvdntart{simegnevez6se,
- 6rintettet megillet6 ingatlan tulajdoni h{nyad,
- ingatlan v6tel6ra;
- ad6sv6teli 6s lakdsb5rlett szerz6d6s l6trejdtt6nek napja, Iakdsb6rleti szerz6d6s megszfin6sdnek

napja, megszfi n6s jogcime,
- lakdsbdrleti szerz6d6s szerinti b6rleti dij <isszege;
- b6rleti jogviszony alapjdn fenn{ll6 tartoz{s risszege 6s jogcime;
- ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi tig5rszdm, szeru6d6sszdm.

Az adattovdbbitris c6liaz kdzjegyz6i okirat megszerkesztdse, krizjegyz6 krizremfkrid6s6nek biztositiisa az
okirat l6trejrittekor.

Az adattov6bb(tis iogalapia: az adatkezelf,s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) ponga alapjiin t6rtdnik.

Az adattovibbftds a HBSZ szerz6d6s megktit6s6hez Rendelet. Rendelet2 alapi6n elengedhetetlen
tartozdselismer6 nyilathozatkdziegyzdi okiratba fogtaldsa miatt sztiksdges.

Az adattovdbbftds kizir6lag egyszeri, az adott okirat l6trejritt6ig, illet6leg meghirisulSsdig tarthat
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IV.12. Adattovdbbitis rinkormiinyzatok. csalddsegft6 szolg6ltatok. illet6kes szociiilis szerv sziimiira
6lewesz6lyess6 / lakhatatlannd vdl6 ingatlan eset6n

Az MVH Zrt a b6rl6kre vonatkoz6 ktivetkez6 szem6lyes adatokr6l tSj6kozatja a tertiletileg illetdkes
Onkormdnyzatot, Csaledsegit6 szolgdlatot, ery6b szocidlis szerepl6t:

- b6rl6 neve,
- b6rl6el6rhet6sdgei(telefonszdm);
- ingatlan cime 6s mfiszaki Sllapota,
- MVH ZrL-vel kdtdtt lakdsb6rleti szerz6d6s megkrit6s6nek, megszfin6s6nek t6nye;
- az ingatlanban 616 szem6lyek szdma (kiskoruak szdma);

Az adattoviibbftis c6lia: a b6rl6 6s az illet6kes szoci{lis szerepl6 ktiz<itti k<izvetft6s abb6l a c6lb6l, hory a

b6rl6 lakhatdsi seglts6get kapjon az 6rintett rinkormdnyzatt6l, szocidlis szerepl6t6l, ha a b6relt ingatlan
6lewesz6lyess6, illetve lakhatatlannd vdlik.

Az adattov6bbitds iogalapia:
- A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett bdrl6 sz6beli, illeWe frdsbeli

hozzdj{rul6sa, vary
- a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s d) pon$a szerint az 6rintett b6rl6, vary az 6rintett b6rl6vel erytitt 616

kiskoru szem6ly l6dontoss{g0 6rdeke (6let 6s testi 6ps6g v6delme):
o ha a b6rl6 el6r6se ahozzAj{rdds megad{sa 6rdek6ben lehetetlen 6s a b6rl6 nem hagyja el

az 6lewesz6lyess6, lakhatatlann{ vdlt ingatlanq
o ha a b6rl6 el6r6se lehetetlen vary a b6rl6 nem iirul hozzA az adattovdbbitdshoz, 6s a

b6rl6 feltiryelete alatt kiskoru szem6ly 61, amennyiben a b6rl6 nem hagyla el az
6lewesz6lyess6, lakhatatlannd v{lt ingatlant

Az adattoviibbitiis id6tarama: a b6rl6 6s az illet6kes szociilis szerv ktizritti k<izvetit6shez sztiksdges id6.
Az adattovdbbitls legfeljebb a b6rl6 lakhatisdnak biztositlsdig, illewe a lakhatisi lehet6s6gek teljes
felt6risdig vagt hozzAifrulds eset6n a b6rl6 bdrmely formiiban tett visszavon6 nyilatkozatinak
megt6tel6ig tarthal

IV,13. Adattoviibbitas 6csa Viiros 0nkormdnyzata r6sz6re 2019. januAr L. napjdt ktivet6en

A NET Zrt. az 6csdn megval6sul6 Szoci6lis Csal6dihiiz-6pft6si Program (a tovdbbiakban: ,,Program")
keret6ben fel6ptilt lakhatdsi c6hi ingatlanok tekintet6ben 2018. december 31. napjiig b6rbead6i 6s
vagyonkezel6i iogokat gyakorolt, illet6leg teljesftette az ezzel
Otthonteremt6si tv. 19. S (1) bekezd6se alapj6n 2019. ianuiir 1. napi{t6l
gyakorolia a b6rbead6i 6s tulaidonosi iogokat az ingatlanok felett

jAr6
6csa

ktitelezetts6geket Az
V{ros Onkormdnyzata

A NET ZrL 2}lg. janudr 1. napjdt ktivet6en az aldbbi szem6lyes adatokat tov6bbftotta 6csa Vfros
Onkormfnyzata (cim: 2364 6csa, Bajcsy-Zs. u. 2., tel.: +36-29-378-125, e-mail cfm: pglghiv@gcsa,hu)
r6sz6re. Az Onkormdnyzat, mint b6rbead6 az adatok tekintet6ben tinill6 adatkezel6nek min6stil.

- Hatdlyos b6rleti szerz6d6ssel rendelkez6 B6rl6kre vonatkoz6, tovdbbftottszemdlyes adatok:

. n6v, sztilet6si csal{di 6s ut6n6v,
r sztiletdsi hely, id6,
. anyja sztiletdsi 6s csalddi ut6neve,
o lakcfme,
. szem6lyi igazolv6ny szAma,
. lakcimkArtyaszAma,
o Sllampolgdrsdg
r el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail cim),
r ingatlan cime (term6szetbeni fekv6se),
o ingatlan ingatlan-nyilv6ntartdsi megnevez6se,
o lakdsb6rleti szerz6d6s l6trejtittdnek napja, lakiisb6rleti szerz6d6s megszfin6s6nek napja,

megszrin6s jogcime, megszfin6st ktivet6 hat6rozott idejfi b6rleti szerz6d6s megktit6s6nek
ktirtilm6nyei,
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o lakiisb6rleti szerz6d6s szerinti b6rleti dfj risszege,
o b6rleti jogviszony alapjin fenn6ll6 tartozds risszege 6s jogcfme,
o b6rleti jogviszony hatirozatlan, hatdrozott id6tartama, jogcfm n6lktili haszndlat t6nye,
o b6rlem6ny mfiszaki dllapota, abban bekovetkez6 viltozdsok,
. ingatlan 6tadds-dtv6tel6nek (visszav6tel6nek) id6pontja, kdrtilm6nyei,
o ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigyszdm, szerz6d,6sszAm.

Hauilyos b6rleti szerz6d6ssel rendelkez6 B6rl6kkel iogszerfien eryiittlak6 szem6lyekre
vonatkoz6, tov{bbitott szem6lyes adatok:

. n6v,
r sztilet6si hely, id6
o anyjaneve,
o lakcfme,
o B6rl6velfenndll6hozzitartoziiviszony,
o ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi iigyszdm.

Az adattoviibbitas c6lia: az Otthonteremt6si w. 19. S (1) bekezd6se alapjiin - trirvdny erej6n6l fogva - 2019.
januiir 1-. napjdval 6csa V{ros Onkormdnyzata lett az ingatlanok tulajdonosa 6s eryben b6rbead6ja. Az
adattoviibbftils c6lja, hogy a NET Zrt eleget tegyen t<irv6nyb6l fakad6 kritelezetts6geine( 6s iitadja a
b6rbead6i pozfci6b6l fakad6 kritelezetts6geket, jogosultsdgokat az rinkormiinyzatnak. Mindezzel
biztos[that6 hosszri tAvon az ingatlan lak6inak (b6rl6k 6s jogszeriien egytittlak6k) biztonsiigos lakhatdsa.

Az adattovdbbftas iogalapia: a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s d) pontja szerint az 6rintett b6rl6k 6s
jogszeriien egytittlak6 szem6lyek l6tfontossdgri jogos 6rdekeinek v6delme. Az 6rintettek 6lewitelszerii
lakhatasdnak biztosftiisa, a biztonsdgos, a testi 6ps6get, eg6szs6get, vagyont nem vesz6lyeztetf
lak6ingatlan biztosftesa az 6rintettek l6tfontossdgf 6rdek6nek tekintend6. Ezen l6tfontossrigri 6rdek
kizilr6lag akkor biztosithat6, ha 6csa V:lros Onkormilnyzata mindazon informiici6h szem6lyes adatok
birtokiiba jut, amelyekkel a NET ZrL, mint koriibbi b6rbead6 rendelkezetL Az 6rintettek l6ffontossdg0
6rdek6nek azonnali 6rv6nyesft6se, a b6rbead6i jogut6dlds azonnali, 2019. janu6r 1-jei bek<ivetkez6se
miatt az 6rintettek eryedi hozziijirulSsdnak beszerz|s|re nincs m6d.

Az adattoviibbftes id6tartamai az adaftovabbftls valamennyi szem6lyes adat 6s kapcsol6d6 dokumentum
etadAseig tart.

IV. 14. Visszterhes vagyonszerz6s bejelent6se az ingatlantig,vi hat6sdg 6s az iillami ad6hat6sdg r6sz6re.
kapcsol6d6 adati 96nyl6s

Az Otthonteremt6si w.. alapjdn az MVH ZrL a vagyonkezelt ingatlanok visszavds{rliisa keret6ben
egytisszegfi adiisv6teli szerz6d6seket krit az arra jogosult hitelad6sokkal, zdlogk<itelezettekkel, b6rl6kkel
6s k<izeli hozzitartoz6ikkal, valamint tdrv6nyen alapul6 r6szletv6telt biztosit a jogosultak szAmira.

Az Otthonteremt6si W. 5. S (6) bekezd6se alapjin az MYH Zrt. llga el az ingatlant visszavdsdrl6,
megvds6rl6 szem6lyek (a tovabbiakban: vagyonszerz6) k6pviselet6t a visszterhes vagyonszerz6sre
vonatkoz6, az L990.6vi XCIIL ttirvdny 91. S (1) bekezddsdben el6frt bejelent6si krjtelezetts6g tekintet6ben.
Az MVH Zrt. a vagyonszerzf tdrv6nyes k6pvisel6jek6nt <isszeiillftja az ingatlan visszterhes
vagyonszerz6s6nek bejelent6s6hez sztiks6ges adatlapot (a tovebbiakban: 8400-as adatlap), 6s azt
benyfjtja az ingatlantigyi hat6sdg valamint az ad6hat6s6g r6sz6re. Az MVH ZrL -haazzalnem rendelkezik
- az dllami ad6hat6sdgt6l kapja meg a vagyonszerz1 ad6azonosit6 jel6t, mely adat a trirv6nyes k6pviselet
ell6tds6hoz elengedhetetlen. A vagyonszerz6t visszterhes varyondtruhdzdsi illet6kfizet6si k<itelezetts6g
nem terheli.

IV.14.1. Az MVH Zrt. az Otthonteremt6si tv. 5. S t6) bekezd6se alapjiin a vagyonszerz6 ktivetkez6
szem6lyes adatait toviibbitia az iillami ad6hat6sig r6sz6re:

o csalddi 6s ut6n6v, sztilet6si csalddi 6s ut6n6v;
o sztilet6si hely 6s id6;
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a anyja sztilet6si csalidi 6s ut6neve.

Az adattoviibbftas iogalapia a GDPR 6. cikk (L) bekezd6s c) pontja alapjiin az MVH Zrt--re vonatkoz6 iogi
ktitelezetts6g teli esit6se.

Az adattovdbbitds c6lia: t<irv6nyen alapul6 k6pviseleti kritelezetts6g teljesft6s1hez, a visszterhes
varyonszeru6s bejelent6s6hez sztiks6ges ad6azonosft6 iel igdnyl6se az ad6hat6sdgt6l.

Adattovebbitiist el6ir6 iogszabdly: Otthonteremtesi tv. 5.S (6) bekezd6se.

Az adattoviibbiuis id6tartama: az adattovdbbitis egyszeri, a vagyonszerut adfiazonosit6 jel6nek
6tadiisdt szolgiilja.

Az adattovfbbit{s cimzettie: iillami ad6- 6s vdmhat6sSg (Nemzeti Ad6- 6s Vdmhivatal; honlap
https ://nav.sov.h u/nav/ka pcsolat)

1V,L4.2. Az MVH ZrL az Otthonteremt6si tv. 5. S (6) bekezd6se alapiiin a visszterhes vagyonszerz6s
beielent6se sor6n, a varyonszerz6 tortt|nyes k6pvisel6jek6nt a varyonszeru6 ktivetkez6 szem6lyes
adatait tovdbbi$a az ingatlaniigyi hat6siig 6s az iillami ad6hat6sdg r6sz6re (az adatokat az ad6hat6siig
dltal el6frt 8400-as nyomtawany lorlalmazza):

. vagyonszerzf adfiazonosit6 jele;

. vagyonszerzf csal{di 6s ut6neve, sztilet6si csalddi 6s ut6neve, sztilet6si helye 6s ideje, anyja neve,
iillampolgdrs{ga, dlland6 lak6helye, egy6b 6rtesit6si cfme;

. varyonszerz6ssel drintett ingatlan helyrajzi sz{ma 6s cfme, megnevez6se;

. varyonszetz{st tanfsit6 okirat kelt6nek napja;

. va8X/onszeru6hilajdonihdnyada;

. varyonszerz6 tulajdoni hdnyaddnak forgalmi 6rt6ke;
o ingatlanmegszerz6sdnekjogcfme;
. ingatlan 6s fel6pitm6ny tertiletnagysiga;
. varyonszerz6illetdkmentess6ge.

Az adattoviibbit6s iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c) pontja alapjiin az MVH Zrt-re vonatkoz6 iogi
ktitelezetts6g teliesit6se.

Az adattovebbit{s c6lia: a visszterhes varyonszerz6s bejelent6s6re vonatkoz6 t<irvdnyi k<itelezettsdg
teliesitdse.

Adattovabbiuist el6ir6 iogszabily: otthonteremt6si w. 5. S (6) bekezd6se.

Az adattovdbbiuis id6tartama: az adattoviibbitds egyszeri, a visszterhes vagyonszerz6s
bejelent6s6re vonatkoz6 trirv6nyi kdtelezetts69 teljesit6s6t szolg6lja.

Az adattovibbiuis cfmzettie: illet6kes ingatlaniigyi hat6sdg (honlap: hnp://www.foldhivatal.hu/) 6s

dllami ad6- 6s viimhat6sdg (Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal; honlap: https://nav.eov.hu/nav/kapcsolat).

IV. 15. Adattovdbbitiis az MVH Zrr ktinywizsgiil6ja r6sz6re

Az MVH Zrr- az irdnyad6 jogszab6lyokban (Ptk., szdmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. ttirv6ny, a ktinywizsgdl6i
tev6kenys6gr6l sz6l6 2007. €vi LXXV. tdrveny) el6frt k<inywizsgiilati feladatok teljeslt6se 6rdek6ben a

tdrsasdg megbfzott ktinywizsg6l6ja r6sz6re dtadja a krinywizsgdl6 6ltal k6rt adatokal A k<inywizsgdl6t a

krinywizsgdlat elvdgz6se sor6n titoktartasi ktitelezettsdg ktiti.

Az adattoviibbitiis iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c) pontia alapiin az MVH Zrl-re vonatkoz6
i ogi ktitelezetts69 teliesit6se.

Adattovibbitist el6fr6 iogszabdly: a k<inywizsgdl6i tev6kenys6gr6l sz6l6 2007.6vi LXXV. ttirv6ny 3. $-a.
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Az adattov6bbitris id6tarama: a kdnywizsgdlat elv6gz6s6hez sztiks6ges id6.

Az adattovdbbitis cimzettie: K-E-S AUDIT Krinywizsg6l6, K<inywezetf 6s Ad6szak6rt6 Korliitolt
Felel6ss6gfi Tdrsasiig (sz6khelye: 1054 Budapest, Bethori utca 20. 3. em.lf a., https://kesaudithu/), mint
az adattoviibbftdst krivet6en rinilll6 felel6ss6ggel eljiir6, adatokat kezel6 k<inywizsgiil6.

V. Adatfeldolsoz6k adatkezel6se az MVH ZrL NET Program keret6ben v6gzett
alaotev6kenvs6e6hez kapcsol6d6an

Az MVH ZrL adatkezel6si tev6kenys6ge sordn a k<ivetkez6 adatfeldolgoz6kat veszi ig6nybe szolgiiltatisi
szeru6d1s alapjiin.

HSSC Szolgiltat6 Ktizpont Korlftolt Felel6ss6gfi
Tirsasig

I. Adatfeldolgoz6 neve:

1117 Budapest, Feh6rv6ri ft 70.sz6khelye:

telefonszdma: +36-L/209-0400

ktizponti e-mail cime: titkarsag@hssc.hu

adatkezel6si tev6kenys6g leiriisa Az adatfeldolgoz6 sz{mviteli 6s kontrolling szolgiiltauist
nyfjt az MVH Zrt r6sz|re, mely az ingatlan cfmadatoh
v6teldradatoh a b6rleti jogviszony alapjdn kiillftott
sz6ml6k 6s kdvetel6sek adatilllomdnydnak rdgzft6s6vel,

nyilvilntartiisilval j dr.

II. Adatfeldolgoz6 neve: Diibeszed6 Holding
R6szv6nytdrsasiig

Z{rtktir(en Mfikdd6

sz6khelye: 1117 Budapest, Budafoki [t 107-109.

telefonszdma: +36-L/4t4-5000

k<izponti e-mail cime: info@dbrt.hu

adatkezel6si tev6kenys6g lefrdsa: Az adatfeldolgozil a b6rleti jogviszonyb6l, az ingatlan
haszndlatib6l ered6 b6rbead6i, egy6b ktivetel6sek
szdmldz{sfval, nyilvintaruisdval, felsz6lit6 levelek
<isszedllftds6val kapcsolatos feladatokat 16$a el. A
Rendelet2 4. melldklete szerinti feladatok elliitdsdhoz
sztiks6ges adatkezel6si tev6kenys6g sor6n rcigzftett, a

feladatok elliitiisdhoz sztiks6ges, az adatfeldolgoz6 dltal
nyilvdntartott szem6lyes adatok krire :

- ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigysz6m;
- ingatlan cfmadatai;
- lakiisb6rletiszerz6d6smegkritdsdnekid6pontja;
- lakiisb6rletiszerz6ddsid6tartama;
- b6rl6 neve;
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szdmla cimzettj6nek neve 6s cfme;

dfjfizetdsi kritelezettsdg jogclme, tartozds
m6rt6ke, dfjfizet6si ktitelezettsdg kezd6 6s v6gs6

id6pontja.

III. Adatfeldolgoz6 neve:

KMNG Ingaflangazddlkod6 6s Beruhdzdsszervez6
Korldtolt Felel6ss6gfi Tdrsasdg

sz6khelye: 1033 Budapes! Haj6gySr utca Haj6ryAri-szigeL t32.6p.

telefonszdma: +36 1 209 0400

krizponti e-mail cime: kiving@kiving.hu

Az adaffeldolgozi az MVH Zft-t, mint b6rbead6t 6s

vagyonkezel6t terhel6, a lak6ingatlanok mfiszaki
dllapotdval kapcsolatos feladatokat (pl.:

dllapotfelm616s, hibajav(tis, bdrlem6nyellen6rz6s stb.)

l6$a el.
A Rendelet2 3. mell6klete szerinti feladatok ell{t6s6hoz
sztiks6ges adatkezel6si tev6kenys6g sor{n rtigzitett, a
feladatok elliiuisiihoz sziiks6ges, az adatfeldolgoz6 6ltal
nyilvilntartott szem6lyes adatok ktire:

- ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi tigysziim;
- ingatlan cimadatai;
- ingatlan jellege (tindll6 vagy tdrsash{zi);
- hitelad6s / zdlogkritelezett / eladb f b4-rl6 neve,

el6rhet6s6ge (telefonsz{m) ;

- jogszerfien egyrittlak6 szem6lyek neve;

- ad6svdteli 6s lakdsb6rleti szerz6d6s kelt6nek
napja, megszfinds6nek napja;

- ingatlan miiszaki iillapota.

adatkezel6si tev6kenys6g lef risa:

NISZ Nemzeti Infokommunikici6s Szolgiiltat6
Zirtktiriien Mf kttd6 R6szv6nyuirsasiig

IV. Adatfeldolgoz6 neve:

L08L Budapest, Csokonai u. 3.sz6khelye:

telefonszdma: +36-L/459-4200

info@nisz.hukrizponti e-mail cfme:

Az adatfeldolgoz6 informatikai uirhelyszolg6ltatisi 6s

tizemeltet6si szemSdls keret6ben az MVH ZrL

kezeldsdben l6v6 szem6lyes adatok tirol6sdr6l 6s

biztonsiig616l, v6delm616l gondoskodik.

adatkezel6si tev6kenys6g leirdsa:

Hatillyos:2021. november 16. -

40



Maradvdnyvagyon-hasznosit6 Zirtktirfien Mfiktid6 R6szv6nytirsas6g - g/2021.sz.vez6rigazgat6i
utasit{s

1. szlmrt Fiiggel6ke

V. Adatfeldolgoz6 neve: Magyar Posta ZrL

sz6khelye: 1 138 Budapest, Dunavire g u. 2-6.

telefonszdma: 06-L-767-8282

k<izponti e-mail cime: u gyfelszol galat@posta.hu

adatfeldolgozdsi tev6kenys6g leiriisa: Postai ktildem6nyforgalmi szolg{ltatiisok nyujtisa

VL Adatfeldolgoz6 neve: Groupama Biztosit6 Zrt

sz6khelye: 1146 Budapest Erzs6bet kirdlyn6 ttlaL/C.

telefonszdma: +36 | 467 3500

krizponti e-mail cime: https: //www. groupamadirekt.hu/wps/portal/irjon-
nekunk

adatkezel6si tev6kenys6g leirisa: Az MVH Zrt. vagyonbiztosft6si szerz6d6st kdttitt az

adatfeldolgoz6val. Az MVH Zrt. iiltal vagyonkezelt
ingatlanokra vonatkoz6 vagyonbiztositdsi szerz6d1s

teljesit6s6hez elengedhetetlenril sztiks6ges, hory az

adatfeldolgoz6 az ingatlan cfm6re 6s mfiszaki Sllapotdra

vonatkoz6 adatokat rrigzitse.

VII. Adatfeldolgoz6 neve: Hungarikum Biztositlsi Alkusz Kft

sz6khelye: 1134 Budapest, R6bert Kiiroly kdrttT0-74.111. em.

telefonsz6ma: +36 (1) 265 5297

krizponti e-mail cime: info @hungarikumalkusz.hu

adatkezel6si tev6kenys6g leirdsa: Az MVH ZrL megblzdsi szerz6d6st kdtdtt az

adatfeldolgoz6val, mely alapjin a Hungarikum Biztositdsi
Alkusz l(ft. feladata a biztositlsi szerz6d6sek kezel6se 6s a

biztosit6val val6 kiirtigyint6z6s, biztositiisi jogi k6pviselet
elldtdsa. A szerz6d6s szerinti alkuszi feladatok ell6tds6hoz

elengedhetetlen, hogy az MVH Zrt az adatfeldolgoz6
rendelkez6s6re bocsdssa a krivetkez6 adatokat:

- ingatlanhoz kapcsol6d6 egyedi iigyszdm;
- ingatlan cimadatai;
- ad6sv6teli szerz6d6s kelte;
- teleker n6lktili bekertil6si risszeg;

- mfiszaki hib{val 6rintett ingatlan b6rl6j6nek neve

6s telefonszdma.
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VI. Alaptev6kenys6ghez kapcsol6d6 speciiilis iratmeg6rz6si id6

VL1. Sziimviteli trirv6ny szerinti iratmeg6rz6si id6

A szdmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. trirv6ny 169. S (1)-(2) bekezd6sei alapj{n az MVH Zrl- az tizleti 6vr6l
k6szftett besz6mol6t, az iizleti jelent6st, valamint az azokat alSt{maszt6 lelt6rt, 6rt6kel6st, f6ktinyvi
kivonatot, tovdbbd a napl6f6ktinyvet, vagy mds, a trirv6ny ktivetelm6nyeinek megfelel6 nyilvAntart6st
olvashat6 formiiban legaldbb 8 6vig kriteles megdrizni. A krinywiteli elsziimoliist ktizvetlentil 6s

ktizvetetten aliiuimaszt6 szdmviteli bizonylatot (ide6rtve a f6ktinyvi szdml{kat, az analitikus, illeWe
rlszletezl nyilvdntartisokat is), legaldbb 8 6vig kell olvashat6 formdban, a kcinyvel6si feljegyzdsek
hivatkozdsa alapjin visszakereshet6 m6don meg6rizni.

VI.2. Iratok meg6rz6si ideje

A kriziratokr6l, a k<izlev6ltirakr6l 6s a magdnlev6ltari anyag v6delm6r6l sz6l6 1995. 6vi LXVI. trirvdny,
valamint az MVH ZrL iratkezel6si szabiilyzata alapjiin az MVH Zrt. az alaptev6kenys6ge sor6n ldtrejtitt,
nem selejtezhet6 kriziratokat keletkez6siikt6l szdmitva 15 6vig 6rzimeg, majd iitadja a lev6ltirnak.

BALANSZ-AUDIT KftVIII. Adatfeldolgoz6 neve:

1162 Budapest, Csdmdri u. 346.sz6khelye:

+36-L-342-6468telefonsz6ma:

krizponti e-mail cime: info@balanszaudilhu

adatkezel6si tev6kenys6g lelrilsa: Az MVH Zrt-re vonatkoz6 bels6 ellen6ri tev6kenys6g

ell{tdsa megbiziisi szen6d{s alapj{n, mely eryiitt jAr az

ellen6rz6si tev6kenys69 elv6gz6s6hez elengedhetetlen
szem6lyes adatok megismer6s6vel.

SzondaPhone Kft.IX. Adatfeldolgoz6 neve:

sz6khelye: L096 Budapest Thaly Kilmiin u 39.

telefonszdma: (7) 467 5s20

ktizponti e-mail cfme: info@szondaphone.hu

adatkezel6si tev6kenys6g leiriisa: Az MVH ZrL 6s a B6rl6k krizritti telefonos kapcsolattartiisi
tev6kenys6g, a B6rl6k telefonos tdj6koztatdsa a b6rleti
szeru6d6,s kapcsin l6nyeges informdci6kr6l vdllalkozdsi
szerz6dds alapjdn. A tev6kenys6g egytitt jir a

kapcsolattarkishoz sziiks6ges elengedhetetlen szem6lyes

adatok megismer6s6vel (pl.: b6rl6k telefonszdma).
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VII. Szem6lyes adatok Hroldsa 6s biztons6ga az MVH Zrt. NET Program keret6ben
v6gzett alaptev6kenys6g6hez kapcsol6d6an

Az MVH Zrt alaptev6kenys6g6vel risszefii996 szem6lyes adatot tartalmaz6 papir alapri lev6l,
ktildem6ny, egy6b dokumentum az adott iigysziim alatt vezetett dosszi6kba keriil, melyhezkizAr6lagaz
MVH Zrt. arra jogosult munkavdllal6ja f6rhet hozzir.

Az ELO rendszer egyr6szt az alaptev6kenys6get tdmogat6 tigyviteli rendszerb6l (a toviibbiakban: ELO
tiVR1, amely a NET program keret6ben beker{il6 ingatlanok esetdben a sziind6knyilatkozatok
be6rkez6sdt6l a b6rl6 eltal alefrt adiisv6teli szerz6d6sek 6s b6rleti szerz6d6sek be6rkez6s6ig tart6
folyamatokat tdmogatja, bele6rWe a mflszaki 6llapotfelm6r6ssel kapcsolatos feladatokat, mdsr6szt az
iratkezel6st tiimogat6 iktatisi rendszerb6l (a tovdbbiakban: ELO In all

Az ELO rendszer mellett az MVH Zrt--n6l a toviibbi, addsv6teli 6s b6rleti szerz6d6ssel risszeftigg6
folyamatokat az l 'n. NET Info rendszer (a tovdbbiakban: NET Info) tdmogatja, amelyik sajdt adatbiizissal
rendelkezih term6szetesen bizonyos m6rt6kig logikailag kapcsol6dva azELO rendszer adatbdzisdhoz.

A papir alapri dokumentumok kezel6s6re, v6delm6re vonatkoz6 technikai 6s szervezdsi szabiilyokat
jelen szabiilyzat, illewe az MVH Zrt. Iratkezel6si szabiilyzata, az lratkezel6si jogosultsiigi rendszerr6l sz6l6
szabAlyzatatartalmazzirk

VIL1. ELO rendszerben tarolt szem6lyes adatok kezel6se

Az ELO rendszer azon tfl, hogy tilrolja az 6rkeztetett 6s kik{ilddtt paplr alapri dokumentumok szkennelt
k6p6t tartalmazza a jelen nyilv6ntartiisban felsorolt szem6lyes adatot is, amelyekb6l riportok k6szithet6k.

Az ELO rendszerben tdrolt, ismertetett szem6lyes adatok tekintet6ben teljes riport k6szit6si jogosultsdggal
kiz6r6lag az Informatikai 6s tig5rvitelszervez6si osztdly munkatdrsai rendelkeznek, r6szleges
riportk6szft6si jogosultsdggal pedig azok a felhaszndl6k, akiket az alkalmazott jogosultsiigi bedllitisok
fdlhatalmaznak erre. Bels6 felhaszndl6k eset6ben az elk6sztilt riportok taroldsdval 6s
felhaszndlhat6sdgdval kapcsolatos el6iriisokat az MVH Zrt Informatikai Biztonsiigi Szabiiyzata
tartalmazza, kiils6 felhasznAllk, adatfeldolgoz6k eset6ben err6l azok a szerz6d6sek rendelkeznek,
amelyek az MVH Zrt.-vel trirt6n6 egytittmfik<id6sr6l sz6lnak.

Adatbiztonsiig tekintet6ben megtett technikai iellegfi garanci6lis int6zked6sek:

Az MVH Zrt. munkavdllal6i kiiltinbtiz6 jogosultsiigi, hozzAflrlsi szintekkel rendelkeznek az ELO
rendszer tekintet6ben. A jogosults6gi szintek kiosztiisilnak rendje dokumentiilt, szabAlyozott. Az
ELO rendszer a NISZ Nemzeti Infokommunik6ci6s Szolgdltat6 Zdrtkrirfien Mfik6d6
R6szv6nytiirsasiig (a tovdbbiakban: NISZ Zrt.) Altal biztosftott informatikai krirnyezetben
tal6lhat6, illetve mfi kridik.
A hiil6zati kiszolgiil6 g6peken fszerverek) uirolt adatokhoz csak megfelel6 jogosultsdggal
rendelkez6 szem6lyek f6rhetnek hozzA. A jogosultsdgi szintek kiosztiisdnak rendje dokumentilL
A NISZ Zft. ekd biztosftott informatikai krirnyezet r6sze a tfizfal 6s vfrusirt6 szolgiiltatds, amely
biztosftja, hogy illet6ktelen kiils6 beavatkozdsra 6shozzAflr6sre ne kertilhessen sor.
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Az adaFeszt6sek elkertil6se 6rdek6ben a NISZ Zrt- az tizemeltet6si rendje szerint folyamatos
ment6st biztosft amelynek l6nyege: k6thetente teljes adatment6s, majd naponta a v{ltoz{sok
ment6se. A napl6zdsra az alkalmazott rendszer keretein beltil kertil sor.

VII.2. A NET Info rendszerben tiirolt szem6lyes adatok kezel6se

Az MVH Zrt. a NET Info rendszer6ben a jelen nyilviintartdsban felsorolt szem6lyes adatot tirolja,
amelyekb6l riportok k6szf thet6k.

A NET Info rendszerben tirolt, ismertetett szem6lyes adatok tekintet6ben teljes riport k6szit6si
jogosultsdggal kiziir6lag az Informatikai 6s tigyvitelszervez6si osztily munkatirsai rendelkezneh
r6szleges riportk6szit6si jogosultsiggal pedig azok a felhaszn{16k, akiket az all<almazott jogosultsdgi
be{llitisok frilhatalmaznak erre. Az elk6sztilt riportok tiiroliisiival 6s felhaszndlhat6siigdval kapcsolatos
e I 6 f rd s o kat az MVH ZrL I n fo rmati kai B izto n s Agi SzabAlyzata tarlalmazza.

Adatbiztonsdg tekintet6ben megtett technikai iellegfi garanciilis int6zked6sek:

Az MVH ZrL munkavdllal6i ktiltinbriz6 jogosultsdgi, hozzAfirfsi szintekkel rendelkeznek a NET
Info rendszer tekintet6ben. A jogosultsdgi szintek kiosztiisiinak rendje dokumentilt, szabdlyozotl
A NET Info rendszer a NISZ Zft ekzJ biztosltott informatikai krirnyezetben talSlhat6, illewe
mfiktidik.
A hil6zati kiszolgdl6 g6peken (szerverek) tlrolt adatokhoz csak megfelel6 jogosults6ggal

rendelkez6 szem6lyek f6rhetnek hozzir. A jogosultsdgi szintek kiosztdslnak rendje dokument{lL
A NISZ Zrt Altal biztositott informatikai krirnyezet rdsze a tfizfal 6s virusirt6 szolgdltatds, ami
biztositja, hogy illet6ktelen ktils6 beavatkoz6sra 6shozzAf6r6sre ne keriilhessen sor.
Az adahreszt6sek elkertldse 6rdek6ben a NISZ Zrl az tizemeltetdsi rendje szerint folyamatos
ment6st biztosft, amelynek l6nyege: k6thetente teljes adatment6s, majd naponta a vdltozdsok
ment6se. A napl6z6sra az alkalmazott rendszer keretein beltil kertil sor.

VII.3. Adawdltozdsok kezel6se

Az MVH ZrL szervezetrendszerdn beliil az adaw6ltoz{sok kezel6se a20L6.jrinius 23-6n,2019. november
20-{n kihirdet6sre kertilt szabiilyoziisok alapjdn tdrt6nih melyek az MVH ZrL munkav6llal6i szdmfra
ktitelez6en alkalmazand6.

M ELLE KLET: Adatkezeldsi Tdj6koztat6
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