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I. Bevezet6 rendelkez6sek. alapfogalmak

A Maradvinyvaryon-hasznosit6 Zdrthdrfien Miikdd6 R6szv6nlairsasdghoz dlldspdly6zatot benyfjt6
drintetteket, az adatkezel6s megkezd6s6nek id6pontj6ban a jelen adatkezel6si tijdkozat6 ri$dn
t6j6kozta$a a szem6lyes adatok kezel6s6vel kapcsolatos minden t6nyr6l, igy ktil<in<isen az odatkezelO
szemdly€rdl, az adatkezelds cdljdrfil, a kezelt adatok kiirdrdl, az adatkezelds jogalapjdr6l, az
adatkezelds iddtartamdrdl, az adatfeldolgozd igdnybevdtel6rdl, az adatok megismerdsdre jogosult
szemdlyek kiirdrfil, az odatbtztonsdgi intdzkeddsekrdl, az Arintettek jogairdl 6s jogdrvCnyesftdsi
lehetdsdgeirdl.

felen tij6koztatb L p6ld{nyban a Maradvdnyvaryon-hasznosft6 Z{rtktirfien Mfiktid6 R6szv6nyHrsas{g
Hum{npolitikai Osztdly irodahelyis6g6ben kiftiggeszt6sre kertilt, melyet a szem6lyesen megielen6
6rdekl6d6k megtekinthetnel! tovebbi tCj6koztat{st illewe mdsolat k6szft6s6t k6rhetik A tdi6koztat6
folyamatosan el6rhet6 a Maradvdnyvaryon-hasznosit6 Z{rtktir{ien Miikdd6 R6szv6nyHrsasdg honlapjdn
(www.mvhzrt.hu).

Az adatkezelds jogszabdlyi h6tterdt az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) 20L61679 Rendelete (a
tovdbbiakban: GDPR) adja.

A Maradv{nyvaryon-hasznoslt6 Zdrtkrirfien Mfikdd6 R6szv6nytirsas6g az adatok kezel6s6t iogszeriien 6s
tisztess6gesen, valamint az 6rintett sz{mdra dtldthat6 m6don vflgzil Ajogszerfi, tisztess6ges 6s 6tl{that6
adatkezel6s 6rdek6ben a Maradv{nyvaryon-hasznosit6 Zdrtktirflen Mfiktid6 R6szv6nyt{rsas{g ktizdrthet6
adatkezel6si tdj6koztat6t 6llft tissze az 6rintettek r6sz6re. A Maradvinyvaryon-hasznosft6 Zdrtk<irfien
Mfikdd6 Rdszv6nyt{rsasdg megfelel6 technikai 6s szervezdsi intdzkeddseket hajt v6gre annak 6rdek6ben,
hory garant6lja az 6rintettek szem6lyes adaAinak biztonslgit

A Maradv{nyvaryon-hasznosit6 Zdrtktirfien Mflktid6 R6szv6nyHrsasdg a megadott szemdlyes adatokat az
e tij6koztat6ban irt c6lokt6l elt6r6 c6lokra nem hasznSlia, illetve haszndlha$a fel. A
Maradv{nyvaryon-hasznosit6 Zdrtkrirfien Mfikttd6 R6szv6nytdrsasdg kiz{r6lag az 6rintett 6ltal
tudomds{ra hozott, illewe egy6b jogszerfi m6don tudomdsira jutott adatokat kezeli, azokat harmadik
szem6ly szdmdra - a hatdlyos jogszabdlyokban meghatdrozott eseteken kfvtil - semmilyen kortilmdnyek
kriztitt nem adja ki. Szem6lyes adatok tovibbit{sdra kizdr6lag a vonatkoz6 jogszabdlyok ez iriinyri
rendelkez6se szerint, vagy az 6rintett hozzijdruldsa eset6n kertilhet sor, az ott meghatirozott
terjedelemben.

Alapfogalmak:

szem6lyes adat azonosftott vary azonosfthat6 term6szetes szem6lyre (,,6rintett') vonatkoz6 b{rmely
informdci6 (pl.: az 6rintett neve, iskolai v6gzetts6ge, e-mail cime);

6rinteth bdrmely meghatArozott, a szem6lyes adat alapjiin azonositott vary - krizvetlentil vary kcizvetve -
azonoslthat6 term6szetes szem6ly (ember) (ielen T6i6koztat6 alapi6n 6rintett a Maradv{nyvagyon-
hasznoslt6 Zdrtktirfien Mfiktid6 R6szv6nytdrsasdg {ltal meghirdetett iill6sra ielentkez6 szem6ly);

adatkezel6s: az alkalmazott elj{rdst6l ftiggetlentil a szem6lyes adatokon vflgzett b{rmely mrivelet vagy a
mfiveletek tisszess6ge, iry k{il6n<isen az adatok gyfijt6se, felvdtele, rrigzft6se, rendszerez6se, tiroldsa,
megvdltoztatdsa, pontosit{sa, felhaszndldsa, lek6rdez6se, tov{bbftisa, nyilv{nossdgra hozatala,
risszehangoldsa vagy tisszekapcsoldsa, trirl6se 6s megsemmisft6se;

adatkezel6: az a term6szetes vary jogi szem6ly, illewe jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szerveze! aki
vary amely tin{ll6an vagy miisokkal egyiitt az adatok kezel6s6nek c6ljdt 6s eszkdzeit meghatArozza, az
adatkezel6sre (bele6rwe a felhaszndlt eszktizt) vonatkoz6 dtint6seket meghozza 6s v6grehajga,vary az
adatfeldolgoz6val v6grehajtatja. A ielen TSi6koztat6ban bemutatott adatkezel6sek tekintet6ben
egyedtili adatkezeld a Maradvdnyvagyon-hasznosit6 Zdrtktirfien Mfik6d6 R6szv6nyHrsasdg.

adatfeldolgoz6t a Maradvdnyvagyon-hasznosft6 Zdrtktirfien Mfikdd6 R6szv6nytSrsasdggal szerz6d6ses
jogviszonyban dll6 term6szetes vagy jogi szem6ly, illewe jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezl szervezel
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aki vary amely szeru6d{s alapj{n - bele6rtve a jogszab6ly rendelkez6se alapjdn kttttttt szerz6d6st is -
adatkezel6 nev6ben az adatok kezel6s6t v6gzi;

hozzAi6rul6s: az 6rintett akaratdnak 6nk6ntes, konkr6t 6s megfelel6 tdj6koztatison alapul6 egy6rtelmfi
kinyilviinitiisa, amellyel az 6rintett beleegyez6s6t adja az 6t 6rint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez;

feliiryeleti hat6sig: Magyarorsz{gon a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informdci6szabadsdg Hat6s{g (a
tovibbiakban: NAIH), mely szervezet feladata a szem6lyes adatok v6delm6hez f(rz6dd jog 6rv6nyesft6se.

II. Adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge

Adatkezel6 neve: Maradvdnyvaryon-hasznosit6 Zfr0rtirfien Miikddd R6szv6nyt{rsasdg (a
tovdbbiakban: MVH Zrt, Tdrsas6g, Adatkezel6)
Sz6khelye:1122 Budapest, Vdrosmajor utca 35.
C6gj egyz6ksz{m: 0 1- 1 0- 1 4L53 4
Telefonszdm : +36-L-7 95-5200
e-mail cfm: info@mvhzrt.hu
Adaw6delmi tiszMsel6 el6rhet6s6gei: +36-l-795-5200, bajusz.viktor@mvhzrt.hu

III. Az MVH ZrL-hez dllispilydzatot benyriit6 szem6lyek szem6lyes adataival
kapcsolatos adatkezel6s

III.1. Ktizz6tett iilliishirdet6sekre 6rkez6 elektronikus 6s papir alapri tin6letraizok kezel6se

Adatkezelds c6lia: Az MVH Zrt {ltal meghirdetett 6ll6shelyek bettiltdse, a kivdlaszt{si folyamat
lebonyoliHsa, az 1rintett jelentkez6vel val6 kapcsolatfelvfitel, az 6rintett ki6rteslt6se az elj{rAs
eredm6ny616l.

Kezelt adatok ktire: A c6l el6r6se 6rdek6ben az MVH ZrL az 6rintett szemdly tin6letrajz6ban 6s pdly{zati
anyagiiban megjel<ilt szem6lyes adatait t6rolja.

Erintettek kdre: Azon szem6lyeh akik az MVH ZrL Altal kozzfitett {ll{shirdetdsre ielentkeznek,
6n6l erajzukat benyujtj{k

Az adatkezel6s iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett hozz{jdruldsa, melyet
az6rintettaz rin6letrajzdnak 6s a kapcsol6d6 dokumentumoknak a megktilddsdvel ad meg.

Az adatkezel6s id6tartama: Az adatkezelds a meghirdetett iilldshely bettilt6s6ig; illeWe a pilydzat MVH
Zft eltali visszavondsdig tart Folyamatosan, illewe tart6san meghirdetett dlldsok eset6n az adatkezel6s a
jelentkez6s, illewe az onfiletrajz be6rkez6s6t krivet6 hatodik h6nap v6g6ig tarthat Az drintett adatkezel6si
hozz6jdrul{sdt b{rmikor visszavonhatja, ez esetben benyrijtott pAlyAzan anyagdt 6s szem6lyes adatait
ttirtilni kell.

III.2. Ktizz6tett ill{shirdet6sre 6rkez6 elektronikus 6s papir alaprfi tin6letraizok kezel6se az
lll{shelv bettilt6s6t. nlMzati felhfvas visszavondslt ktivet6en

Adatkezel6s c6lia: Az MVH Zrt dltal meghirdetett dll6shelyek betdlt6s6t, apAlylzati felhfvds visszavondsdt
ktivet6en, a pAlylzan elj6rds keret6ben benyrijtott bizonyos pAlyAzan anyagok meg6rz6se abb6l a cdlb6l,
hogy az MVH Zrt egyes jelentkez6kkel a k6s6bbiekben felvehesse a kapcsolatot esetlegesen
munkaviszony l6tesit6se 6rdek6ben.
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Kezelt adatok ktire: A c6l el6r6se 6rdek6ben az MVH ZrL az 6rintett szem6ly <in6letrajz{ban 6s p{lydzati
anyagdban megjekilt szem6lyes adatait terolja.

Erintettek kOre: Azon szem6lyek akik az MVH Zrt Altal kozzltett dlldshirdet6sre jelentkezteh
dndletrajzukat benyujtottAk 6s az MVH Zrt pilyizan anyagukat esetlegesen k6s6bbi munkaviszony
l6tesft6se 6rdek6ben tdrolni kivdnja.

Az adathezel6s iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pon$a szerint az 6rintett hozz{jdruldsa, melyet
az 6rintett az MVH Zrt ktildn felhlvdsdra elektronikusan, vary papfr alapon ad meg. Ha az drintett az MVH
Zrt felhivesdra annak megktild6s6t6l szdmitott 10 napon beltil nem vAlaszol, vary nem jlrul hozzA az
adatkezel6shez, az MYH ZrI. az 6rintett szemdlyes adatait haladdktalanul ttirli. Az erintett adatkezelesi
hozz{jdrulisdt birmikor visszavonhatia, ez esetben benytjtott p{lyAzan anyag{t 6s szem6lyes adatait
ttirdlni kell.

Az adatkezel6s id6aramaz Az 6rintett hozz{j{rul{sdnak be6rkez6s6t ktivet6 1 6v.

lII.3. ..Berepiil6" tin6letraizok kezel6se

Adatkezel6s c6lia: Az MVH ZrL-n6l jelentkez6 iires 6ll6shelyek bettilt6se, a kivdlaszt{si folyamat
lebonyolftdsa, az 6rintett jelentkez6vel val6 kapcsolaffelvltel, az drintett ki6rteslt6se az elj{rds
eredm6ny616l.

Kezelt adatok ktire: A c6l el6r6se 6rdek6ben az MVH Zrt az 6rintett szem6ly tin6letrajzdban 6s pilyizati
anyag{ban megjeldlt szemdlyes adatait tdrolja.

lErintettek ktire: Azok a szem6lyek, akik nem az MVH Zrt {ltal krizz6tett {lldshirdetdsre jelentkeznek,
tindletrajzukat, pAlyAzati anyagukat bdrmilyen formdban eljuttatjdk az MVH Zrl-hez 6s az MVH ZrL
pAly{zad anyagukat esetlegesen k6s6bbi munkaviszony l6tesitdse 6rdek6ben tdrolni kiv{nja.

Az adatkezel6s iogalapia: A GDPR 6. cikk (1) bekezd6s a) pontja szerint az 6rintett hozz{jdruldsa, melyet
az drintett az MVH Zrt ktiltin felhivdsira elektronikusan, vagly papir alapon ad meg. Ha az 6rintett az MVH
ZrL felhivdsdra annak megktild6s6t6l szdmitott 10 napon beltil nem vdlaszol, vary nem jirul hozzA az
adatkezel6shez, az MYH Zrt. az 6rintett szem6lyes adaait halad6ktalanul ttirli. Az drintett adatkezel6si
hozzdj{rulds6t bdrmikor visszavonhatja, ez esetben benytjtott pAlylzan anyagdt 6s szem6lyes adatait
ttirtilni kell.

Az adatkezelds id6tarama: Az 6rintett hozz{jdrul{sinak be6rkez6s6t krivet6 1 6v.

III.4. Adatfeldolgoz6k adatkezel6se a pdlvdzati anyagot benyrlit6k szem6lyes adataiho-
kapcsol6d6an

Az MVH Zrt- ada*ezel6si tev6kenysdge sordn a ktivetkez6 adaffeldolgoz6t veszi ig6nybe szolgdltatisi
szerz6d6s alapjdn. A jelen Tdj6koztat6ban meghatCrozott adatfeldolgoz6 r6sz6re tdrt6n6 adattovdbbftis az
6rintettek ktiltin hozzdjSrul{sa n6lktil v6gezhet6. Az adaffeldolgoz6 <in{ll6 ddntdst nem hozhag kiz{r6lag
az MVH ZrL-vel kdtdtt szerz6d6s, 6s a kapott utaslt{sok szerint jogosult elj6rni.

Adatfeldolgoz6 neve: NISZ Nemzeti Infokommunilr6ci6s Szolgdltat6
Zdrtkdrfi en Miik0dd R6szv6nyt{rsasdg

sz6khelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

telefonsz6ma: +36-l/459-4200

krizponti e-mail cime: info@nisz.hu

5



adatkezel6si tev6kenys6g lef rdsa: Az adatfeldolgoz6 informatikai tirhelyszolgSltatdsi
szeru6d6s keret6ben az MVH Zrl kezel6s6ben l6v6
szem6lyes adatokat tdrolja, biztonsdgukr6l gondoskodik.

IV. Szem6lyes adatok tiirol6sa 6s biztonsiga az MVH Zrt. dlliisp6lydzattal
tisszeftigg6sben v6gzett adatkezel6s6hez kapcsol6d6an

Az dlldspdlyizattal risszefiigg6 szem6lyes adatot tartalmaz6 papir alapt lev6l, ktildem6ny, ery6b
dokumentum a Humdnpolitikai Osztdly vezetlje 6s irinltdsa alAta*oz6 munkav{llal6k [a tovebbiakban
egytittesen: HR munkatirs) 6ltal kezelt munka0ryi dosszi6ba kertil. Az MVH Zrt eltal alkalmazott
iktat6rendszer ezen iratok szkennelt k6p6t nem tarlalmazza. Az elektronikusan 6rkezett
munkaviszonyhoz kapcsol6d6 levelek pAlyAzan anyagolq dokumentumok tirol{sa az informatikai
rendszerben trirt6nik E mellett az MVH Zrl- az adatok grfijtem6nyes adatbdzisdt ktikin excel Hbl{zatban
kezeli.

Az dll{sp{ly{zattal tisszeftiggd szemdlyes adatok kezel6s6t, nyilvdntartis{t, pontositds{t, t0rl6s6t az MVH
Zrt HR munkatirsa v6gzi, az dlldspdlydzattal ilsszefiiggd szemdlyes adatokot az MYH ZrL
igazgatdsdgait vezetd igazgat6i megismerhetih azokhoz hozzdfdrhetnek Az MVH Zrt egy6b
munkavdllal6i kizdr6lag az MVH Zrt HR munkaHrsa 6s az irdnltisa al{ tartoz6 munkav{llalfik, valamint
az IilW ZrL igazgatdsdgait vezetd igazgatdk ktizvetft6s6vel, 6s munkaktirtikb6l ad6d6 felt6tlentil
sziiks6ges esetben a pAlylz6k szem6lyes adatait megismerhetik. Az adatokr6l kivonatoh feljeryz6sek
kdszit6se tart6s adatkezel6s c6ljdb6l tilos.

IV.1. Papir alaprf dokumentumok kezel6se

A papir alapri dokumentumok j6l zArhat6, sz6razhelyis6gben, kiikin, zirhatb szekr6nyben kertilnek
elhelyez6sre a HR munkatirsak Sltal kiz6r6lagosan haszndlt irodiban. Irat mds helyis6gben, illewe a
szekr6nyen kivtil nem tirolhat6.

A papfr alapon tlrolt adatokhoz kiz{r6lag a HR munkatArsah valamint az I*IVH ZrL igazgat6sdgait
vezetd ig azgatdi fdrhetn ek hozzA.

IV.2. Informatikai rendszerben t6rolt szem6lyes adatok kezel6se

Az elektronikusan Hrolt adatokhoz kiz6r6lag az MVH Zrt HR munkatirsai, valamint az IUVH ZrL
igazgatfisdgait vezetd igazgatdi f6rhetnek hozzA. A HR munkauirs 6ltal kezelt ryfijtem6nyes excel
adatbdzis a tij6koztat6 szerinti szem6lyes adatokat tartalmazza.
Az MVH Zrt HR munkatirsav valamint az MW ZrL igazgatdsdgait vezetd igazgatdi munkadllom{sai
felhaszndl6n6wel 6s egyedi, id6szakonkdnt megv{ltoztatand6 jelsz6val v6dettek. Az elektronikusan kezelt
szem6lyes adatok tiroldsdra a hozzdf€rdsre jogosultak eltal kizdr6lagosan haszn{lt a NISZ Nemzeti
Infokommunikdciis Szolgdltatd Zdr*iirfien Mfrkddd Rdszvdnytdrsasdg (a tovdbbialhan: NISZ ZrL)
dltal biztositoa informatikai ktirnyezetben taldlhatd kdzds moppahdlfizaton ldtrehozott mappdban
keriil sor a hozzdfdrdsre jogosultak rdszdre tiirtdnfi hozzdfdrdsi jogosultsdgok kiosztdsdval.

Adatbiztonsiig tekintet6ben megtett technikai ietlegfi garanci{lis int6zked6sek:
- Az MVH ZrL HR munkatdrsai, valamint az MVH ZrL igazgatdsdgait vezetd igazgatdi

meghatdrozott jogosultsdgi, hozzdfdrdsi szintekkel rendelkeznek a kiiziis mappahdl6zat
tekintet6ben A hdlfizati kiszolgdlf gdpeken (szerverek) tdrolt adatokhoz csak megfelelfi
jogosultsdggal rendelkezd szemdlyek fdrhetnek hozzd. A jogosultsdgi szintek kiosztdsdnak
rendje dokumentdlt, szahdlyozott A ktiziis moppahdl6zat a NISZ ZrL dltal biztosftott
informatikai kdrnyezetben taldlhatd, illewe mfikddik

- Az MVH Zrt HR munkatirsainalg valamint az MVH ZrL igazgatdsdgait vezetd igazgatdinak
munkadllomdsai 6s a csatlakoz6 informatikai rendszer v6delm6r6l a NISZ Zrt gondoskodik. A
NISZ Zrt az informatikai k<irnyezetet az MVH Zrt.-vel kdttitt iizemeltet6si szerz6d6s keret6ben
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biztositja, illewe tizemelteti, beledrtve a tfizfal 6s virusirt6 szolgdltat{st 6s a ment6si, napl6z6si
rendeL

V. Erintettekiogai

V.1. A szem6lyes adatok ttirl6se. adatkezel6si hozzfidrul{s visszavondsa

Az MVH Zrt. ktiteles tdrdlni a kezelt szem6lyes adatot, ha
a) az 6rintett azt k6ri, illetdleg hozzdj{rulAs{t visszavonja, kiv6ve, ha a GDPR az adatok

tovSbbi kezel6s6t lehet6v6 teszi;
b) az adatkezel6s c6lja megsziint;
c) a szem6lyes adatokat az MVH zrt jogellenesen kezelte;
d) az adatkezel6s hat{rideje eltelt

Az 6rintett kdrelmet nyujthat be szem6lyes adatainak ttirl6se irdnt, illet6leg b{rmikor visszavonha$a
adatkezel6si hozz{jdrul{sAL A hozzAiirulds visszavonisa nem drinti a hozz{jirulAson alapul6, a

visszavonds el6tti adatkezel6s jogszerfisdg6L

V.2. Az adatkezel6s korldtozfsdhoz val6 iog

Az MVH Zrt. korldtozza a szem6lyes adatok kezel6s6t, ha
a) az 6rintett vitatja a szemdlyes adatok pontossAgdt mikor is a korldtozds a pontositdshoz

sztiks6ges id6tartamra vonatkozik;
b) az adatkezel6s jogellenes , de az 6rintett ellenzi adatainak trirl6s6t 6s k6ri a felhaszndlds

korl{tozSsdt;
c) az adatkezel6si c6l megszfint, de az 6rintett k6ri adaainak kezel6s6t jogi igdnye

6rvdnyesit6s6hez.

Az drintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az MVH Zrt korldtozza az adatkezel6st, ha a fenti felt6telek
eryike fenn{ll.

V.3. A helyesblt6shez val6 iog

Az 6rintett jogosult arra, hogy k6r6sdre az MVH ZrL indokolatlan kdsedelem ndlktil helyesbitse a r{
vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat Az MVH ZrL az 6rintett ktiltin k6r6se n6lktil is ktiteles
pontosf tani, j avftani az Altala helytelentil kezelt adatot

V.4. Az 6rintett hozz6f6r6si ioga

Az 6rintett jogosult arra, hogr az MVH Zrt-t6l k6relm6re visszajelz6st kapjon arra vonatkoz6an, hogy
szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e (,,hozzdf6r6si iog"). Az MVH Zrt az 6rintett k6r6s6re
kiiltin tii6koztatfst nytit az adatkezel6s c6ljai, az adatok kateg6ri{i, a tovdbbft{ssal drintett cfmzettek,
az adatkezel6s iddtartama, az 6rintetti jogok grakorldsa, a feltigyeleti hat6sdgn{l tdrt6n6 panaszt6tel, az
adatok forrdsa tekintet6ben. Az MVH Zrt. dlhHnossdgban ktiteles teljesktirfi 6s k<iz6rthet6 tlj6koztatist
nyujtani az 6rintett r6sz6re az adatkezel6ssel tisszeftigg6 l6nyeges k<irtilm6nyekr6l. Ha az 6rintett k6ri, az
MVH Zrt a szem6lyes adatok mdsolatdt rendelkez6s6re bocsdtja.

V.5. Erintetti k6relmek benyriit{sdnak. kezet6s6nek rendie

Az 6rintettek a szem6lyes adataik kezel6s6vel kapcsolatos k6relmeiket frdsban ( e-mailben, postai [ton)
jelenthetik be az aldbbi el6rhet6s6gi cfmeken.

MVH Zrt el6rhet6s6gei:
o cim: 1122 Budapest, Vdrosmajor u. 35.
o e-mail clm: info@mvhzrt.hu

Az MVH ZrL indokolatlan k6sedelem n6lkiil, legfeljebb a k6relem be6rkezds6t6l szdmftott ery h6napon
beltil tij6koztaga az 6rintettet a k6relme nyomdn hozott int6zked6sekr6l, k6rt informdci6kr6l. A
ttrj6koztatdst az MVH ZrL az drintett eltal k6rt m6don adja meg.
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Ha a k6relmet benfijt6 szem6ly kil6te k6ts6ges, az MVH ZrL az 6rintett szem6lyazonossdg{nak
meger6sit6s6hez sztiks6ges tovebbi informdci6kat k6rhet Az MVH ZrL a kieg6szlt6 lJjekoztatisra felhfv6
level6t a k6relem be6rkez6sdt ktivet6 5 napon beltil megktildi.

Az MVH ZrL az 6rintetti jogokkal kapcsolatos t{j6koztatds 6s int6zked6s tekintet6ben kiildn dijaz{st
f6szabdly szerint nem szdmit fel, kizdr6lag abban a kiv6teles esetben, ha a kdrelem ery6rtelmfien
megalapozatlan vary az 6rintett az adatokr6l ttibbszriri m6solatot k6r 6s a kdrelem teljesft6se ktil<in<isen
jelent6s adminisztrativ ktilts6ggel jdr.

V.5. Erintett iogorvoslati lehet6s6gei

Nemzeti Adaw6delmi 6s Informdci6szabadsig Hat6siigndl benyrijthat6 panasz

Amennyiben az 6rintett riry v6li, hogy a szem6lyes adataival kapcsolatos k6relm6t az MVH ZrL-nek nem
sikeriilt megnyugtat6 m6don rendeznie, vary riry ltdli meg, hory szem6lyes adatai kezel6s6vel
kapcsolatban srilyos jogs6relem 6rte, illet6leg az MVH Zrt az adatkezel6s sor{n nem tartja be a GDPR
rendelkez6seit, firy a Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform{ci6szabadsdg Hat6sdgndl jogosult panaszbejelent6st
tenni.

A Nemzeti AdaW6delmi 6s Inform{ci6szabads{g el6rhet6s6gei:
. sz6khely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
e postacfm: t374 Budapest, Pf. 603.
o telefon: +36 (1) 391-1400
o fax: +36 (1) 391-1410
o e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
o honlap: www.naih.hu

Bfr6siighoz fordulis joga

Az 6rintett dltal tapasztalt jogellenes adatkezel6s eset6n polg6ri pert kezdem6nyezhet az MVH Zrt ellen. A
per elbir{ldsa a trirvdnyszdk hatisktir6be artozik. A per - az 6rintett vdlasztdsa szerint - a lak6helye
szerinti trirv6nysz6k el6tt is megindfthat6.
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