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I. Adatkezel6 neve 6s el6rhet6s6ge

Adatkezel6 neve: Maradv6nyvagyon-hasznosit6 ZArtktiriien
tovdbbiakban: MVH Zrt, T{rsasiig, Adatkezel6)

Mfikdd6 R6szv6nytirsasig

(a

Sz6khelye: 1122 Budapest V6rosmajor utca 35.
Postac[me: 1539 Budapest, Pf. 655.
C6gjegyz6kszim: 0 l.- 10- L4L534

e-mail cim: info@mvhzrt.hu
Adaw6delmi tisztvisel6 neve: dr. Bajusz Viktor
Adaw6delmi tisztvisel6 el6rhet6s6gei: baiusz.viktor(Dmvhzrt.hu

II. Az MVH Zrt. feladata a kivezet6sre szdnt 6llami vagyon ktir6be tartoz6
vag,vonelemek 6rt6kesit6se kapcs6n. a t6i6koztat6ban haszn6lt alapfogalmak
Az dllami vagyonr6l s26162007.6vi CVI. trirv6ny (a tovdbbiakban: ,,Vtv.") 2.S (1a) bekezd6se alapjdn a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 2077.6vi CXCVI. trirv6ny (a tovabbiakban: "Nvtv.") 3. S (1) bekezd6s 7. pontja

a

tulajdonosi joggyakorlds 6s a
vagyongazdAlkodds els6dleges feladata az 6llami tulajdonb6l ttirt6n6 miel6bbi kikeriil6s biztositasa
hat6kony, c6lszerii, krilts6gtakar6kos, tirsadalmilag hasznos megolddsokkal, valamint az els6dleges

szerinti kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon vonatkozds6ban

feladat vesz6lyeztet6se n6lktil tcirt6n6 - a krilts6gek csrikkent6s6t c6lz6 - dtmeneti hasznositisa, A Vw. 3.S
(1a) bekezd6se szerint a kivezet6sre szint 6llami vagyon felett az illamot megillet6 tulajdonosi jogok 6s
kdtelezetts6gek risszess6 g6t az MVH Zrt. gyakorolja.

A kivezet6sre szdnt illami vagyon 6rt6kes[t6se sor6n a Vw. 42/1. $ (1) bekezd6s a] pontja szerinti,

a

kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon tulajdonjog6nak Atruh6z6sdt szolgdl6 elektronikus Arverdsi rendszerk6nt
- a Vtv. 42/1. S (3J bekezd6se szerint - a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 ZArtktir(en Miikdd6
R6szv6nytarsasdg (a tovdbbiakban: MNV Zrt) Altal m(kddtetett elektronikus 6rver6si rendszer (EAR) is
ig6nybe vehet6. Az MVH Zrt. megbizAs6b6l az MNV Zrt a kivezet6sre sz6nt dllami vagyon krir6be tartoz6
vagyonelemek versenyeztet6ssel trirt6n6 6rt6kes[t6se 6rdek6ben az Altala mfikridtetett Elektronikus
Aukci6s Rendszer keret6ben elektronikus drver6st [a tovSbbiakban: ,,Arver6s") bonyolit le a Vtv. 6s az
dllami vagyonnal val6 gazddlkoddsr6l sz6l5 254/2007. (X. 4.) Korm6nyrendelet (a tov6bbiakban: ,,Vtv.
vhr.") vonatkoz6 rendelkez6sei alapj6n. Az MVH Zrt. Arver6s lebonyolit6sa ritjdn kivezet6sre sz6nt dllami

vagyon krirben ingatlan, ing6s6g (kiikinrisen 96pj6rmii, g6pjirm(-alkatr6sz), valamint gazdasiigi
tArsasdgban fenndl16 tdrsasAgi r6szesed6s (a tovabbiakban: t6rsas6gi r6szesed6s) 6rt6kesit6s6tv6gzi.

Az Arver6s kiirdsdra 6s lebonyolitdsdra az MVH Zrt. 6rver6s kifr6sdnak napjAn hatdlyos Ert6kesft6si
SzabSlyzata, az MNV Zrt. Elektronikus Aukci6s Rendszer (a tov6bbiakban: EARJ Felhaszn6l6si 6s
Adatkezel6si Szabliyzata, az MNV Zrt. 6s az MVH Zrt. krizritt az EAR haszn6latAra l6trejcitt megbizdsi
szerz6dds, valamint az MNV Zrt. 6ltal m(k<idtetett elektronikus aukci6s rendszerhez kapcsol6d6
megbizotti tevdkenys6gre vonatkoz6 Altalanos Szerz6d6si Felt6telek alapj6n keriil sor.

ftjen 6rt6kesftett vagyonelemeket aYtv. 42/8. $ (1) bek. a),
pontja
(1)
42/1.
valamint a
bek. a)
alapjAn az ad6sv6teli szerz6d6sben meghatArozott felt6telekkel a
$
Magyar Allamt6l vSs6rolja meg. Az MVH Zrt. gyakorolia az adiisv6teli szerz6d6sb6l fakad6 elad6i
iogokat 6s teliesiti az ezzel i6r6 ktitelezetts6gekeL
Az Arver6s eredm6nyek6nt a vev6 az Arver6s

Az MVH Zrt.-nek a kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon krir6be tartoz| vagyonelemekre vonatkoz6 6rt6kesit6si
tev6kenys6g6t meghatdroz6 speci6lis j ogszabiilyok:
az Sllami vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVL trirv6ny (a tovdbbiakban: ,,Vtv.");
a nemzeti vagyonr6l sz6l620t1,.6vi CXCVI. tdrvdny (a tovabbiakban: "Nvtv.");

az dllami vagyonnal val6 gazd6lkoddsr6l sz6l6 254/2007. (X. 4.) Korm6nyrendelet

(a

tovdbbiakban:,,VW. vhr.").

Zrt a kivezet6sre sziint dllami vagyon ktir6be tartoz6 vagyonelemek 6rt6kesit6s6vel eryiitt
i6r6 adatkezel6s6t a fenti jogszabdlyok nem szabdlyozzAk, arra az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU)

Az MVH
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2016/679 Rendelete (a tovabbiakban: GDPR), valamint az informdci6s rinrendelkez6si jogr6l 6s az
informdci6szabadsdgr6l sz6l6201I.6vi CXII. ttirv6ny (a tovebbiakban:,,Info tv.") vonatkozik.

Az MVH Zrt a kivezet6sre szdnt dllami vagyon kdr6be tartoz6 vagyonelem 6rt6kesft6se kapcsan
6rintetteket, azaz az aidnlattev6ket, az adiisv6teli szerz6d6s szerinti vev6ket 6s k6pviset6ikit, az
ingatlan ingatlan'nyilviintartiisba beiegyzettiogosultiait, vagy a vagyonelem egy6b nyilvintart6sba
bgiggyzett iogosultiait. az el1vflsilrllsra iogosulakat 6s egy6b 6rintetteketi leten Adatt<ezel6si
Tii6koztat6 ftien Ei6koztatja a szem6lyes adaiok kezel6s6vel klapcsolatos minden t6nyr6l, fgy ktil<in<isen
az adatkezel6 szem6ly6r6l, az adatkezel6s c6lj6r6l, a kezelt adatok krir6r6l, az ad,atkezelds jogalapjArll, az
adatkezel6s id6tartamiir6l, az adatfeldolgoz6 ig6nybev6tel6r6l, az adatok megismer6s?re jogosult
szem6lyek ktir6r6l, az adatbiztonsdgi int6zked6sekr6l, az drintettek jogair6l 6s jog6rv6nyJsit6si

lehet6s6geir6l.

felen tij6koztat6

elektronikus

formdban folyamatosan megtal6lhat6

[www.mvhzrt.hu].

az MVH ZrL

honlapj6n

Az MVH Zrt. az adatok kezel6s6t iogszerfien 6s tisztess6gesen, valamint az 6rintett sz6mdra 6flrithat6
m6don v€gzi. A jogszerfi, tisztessdges 6s 6tl6that6 adatkezel6s 6rdek6ben az MVH Z* k6z6rthet6
Adatkezel6si Tdj6koztat6t iillit rissze az 6rintettek r6sz6re. Az MVH Zrt. megfelel6 technikai 6s szervez6si

int6zked6seket hajt v6gre annak 6rdek6ben, hogy garant6lja az 6rintettek szem6lyes adatainak
biztonsdgdt
Az MVH Zrt. a szemdlyes adatokat az e Tiij6koztat6ban irt c6lokt6l ett6r6 c6lokra nem hasznilia, illetve
haszniilhatiafel. Az MVH Zrt kizAr6lagaz 6rintett eltal tudomesiira hozott, illetve egy6b jogszerfi m6don

tudomdsiira iutott adatokat kezeli, azokat harmadik szem6ly szAmAra- a hauilyos jogszabdlyokban
meghatdrozott eseteken kiviil - semmilyen krirtilm6nyek kdzrjtt nem adja ki. Szem6lyes adatok
tovdbbft6sdra kizAr6lag a vonatkoz6 jogszab6lyok ez ir6nyfi rendelkez6se szerint 6s a jelen
T6j6koztat6ban foglalt esetekben kertilhet sor, az ott meghatarozott terjedelemben.
Alapfogalmak:

szem6lyes

adat azonositott vagy azonosithat6

term6szetes szem6lyre (,,6rintett") vonatkoz6 b6rmely

informici6 (pl.: az 6rintett vev6 neve, e-mail cime, v6telSr risszege, ingatlan cime, g6pjiirmri forgalmi
rendszdma);

6rintett: b6rmely meghatSrozott, a szem6lyes adat alapj6n azonositott vagy - kcizvetlentil vagy kdzvetve azonosfthat6 term6szetes szem6ly (ember) (jelen Trij6koztat6 alapjdn 6rintett az ajAnlattev6, az addsv6teli
szerz6d1s szerinti vev6 6s k6pvisel6je, az ingatlan ingatlan-nyilv6ntartasba bejegyzett jogosultja, valamint
a vagyonelemre vonatkoz6 egy6b nyilvdntartasba bejegyzett jogosult, az ellvAsArlAsra jogosultak.
adatkezel6s: az alkalmazott eljdr6st6l friggetlentil a szem6lyes adatokon v1,gzettbirmely mfivelet vay a
miiveletek tisszess6ge, igy ktiltinrisen az adatok gyfijt6se, felv6tele, rrigzft6se, rendszerez6se, t6roldsa,
megviltoztatdsa, pontosit6sa, felhaszn6l6sa, Iek6rdez6se, tovabbit6sa, nyilvinossdgra hozatala,
cisszehangoldsa vagy risszekapcsolisa, trirl6se 6s megsemmisit6se;

adatkezel6: az a termeszetes vagy jogi szem6ly, illewe jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szewezet, aki
vagy amely tindll6an vagy mdsokkal egyiitt az adatok kezel6s6nek c6ljdt 6s eszkrizeit meghatilrozza, az
adatkezel6sre (bele6rwe a felhaszndlt eszkrizt) vonatkoz6 drint6seket meghozza 6s v6grehajtja, vary az
adatfeldolgoz6val v6grehajtatja. A jelen Taj6koztat6ban bemutatott adatkezel6sek tekintet6ben egyedtili
adatkezel6 azMVHZrt

adatfeldolgoz6: az MVH Zrt.-vel szerz6d6ses jogviszonyban dll6 term6szetes vagy jogi szem6ly, illewe
jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez1 szervezet, aki vagy amely szerzldls alapj6n - bele6rwe a jogszabAly
rendelkez6se alapjdn kdtdtt szerz6ddstis

- adatkezel6 nev6ben

az adatok kezel6s6t v6gzi;

feltigyeleti hat6sig: MagyarorszAgon a Nemzeti Adaw6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6g
tovibbiakban: NAIH), mely szervezet feladata

a szem6lyes adatok v6delm6hez f'tz6d5 jog 6rv6nyesit6se.

[a
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III. A kivezet6sre sz6nt 6llami vagyon ktir6be tartoz6 vagyonelemek
6rt6kesit6s6hez kapcsol6d6 adatkezel6si tev6kenys6gek

A. A kivezet6sre

sz6nt dllami vagyon ktir6be tartoz6 vagyonelem
6rt6kesit6s6hez kapcsol6d6 adatkezel6si tev6kenys6gek ktiztis szab6lyai

Az MVH ZrL a Vw. 3. S (1a) bekezd6se szerint meghatirozott feladatainak ell6t{sa keret6ben:

-

azad{sv6teli szerz6d6s el6k6szit6se, megkdt6se, kapcsolattaruis c6li6b6l:
az ad{sv6teli szerz6d6sekb6l fakad6, MVH ZrL-t, mint elad6t illet6 iogok gyakorlisa 6s az

MVH Zrt -t terhel6 ktitelezetts6gek teliesit6se (kiiltintisen: tartoz{sok nyilvintartisa,
kezel6se, 6rintettet terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se, szerz6d6sszeg6st ktivet6
int6zked6sek megt6tele, kapcsolattart6s, ingatlan-nyilvintartisi 6s ery6b kapcsol6d6
hat6sigi eliiriisok lefolytaHsa) c6liib6l

a krivetkez6 adatkateg6ri6k kezel6s6t, azaz gyiijt6s6t, rdgzft6s6t, rendszerez6s6t, tiirol6sdt, pontositasiit,
javitasat, torl6s6t, tovabbftasdt v6gzi:
Az MNV Zrt. 6ltal az EAR ritj6n a szerz6d6s el6k6szit6se 6rdek6ben az MVH Zrt. r6sz6re hozzAf6rhet6v6
tett, a nyertes aiiinlattev6re vonatkozS szem€lyes adatok:
n6u sztilet6si n6u
anyja neve,

sztilet6si hely 6s id6,
ad6azonosit6 jele,
Sllampolgiirs6g,
lakc(m, levelez6si cim, e-mail cim, telefonszim,
aj6nlattev6 6ltal tett ajanlati 6r,
ajiinlattev6 banksz6mlasz6ma,
ajinlattev6 kriztartoziis-mentess6g6r 6l sz6l6 ad6hat6s6gi igazoldsa,
az ajilnlattal 6rintett vagyonelem adatai
jogi szem6ly ajdnlattev6 eset6n a term6szetes szem6ly trirv6nyes k6pvisel6 neve 6s a k6pviseletre

vonatkoz6 adatok (jogalap).
Addsv6teli szerz6d6s szerinti Vev6kre vonatkoz6 szem6lyes adatok:
n6v, sziilet6si n6v,

sztlet6si hely, id6,
anyja neve,
lakcime,
szem6lyi igazolv6ny szAma,

lakcfmkiirtya szAma,
ad6azonosit6 jele,
szem6lyi azonosit6 szAma,

dllampolgdrsiig,
el6rhet6s6gi adatok (telefonsz6m, e-mail clm),
a szerz6d9s tArgy{t kfpezf vagyonelem adatai;
ingatlandrver6s eset6n:
. megvdsdrolt ingatlan helyrajzi szdma,
o ingatlan cime (term6szetbeni fekvdse),
o ingatlan ingatlan-nyilv:intartdsi megnevez6se,
o 6rintettet megillet6 ingaflan tulajdoni hinyad,
o ingatlan v6tel6ra, v6tel6r teljes{t6s6nek adatai,

o

addsv6teli szerz6d6sek l6trejtitt6nek napja, szerz6d6sek megszfin6s6nek napja,
megszfin6s jogcfme,
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.
o

ingatlan birtokbaadiisinakid6pontja, birtokbaaddskori m6r66ra adatoh
ingatlanhoz kapcsol6d6 eryedi iigyszim, szerz6d6ssziim
g6pjdrmfi , g6pjdrmfi -alkatr6sz Srver6s esetdn:
o megviisilroltg6pjiirmfi forgalmi rendszdma, alvilzszAma,
. a gdpjarmfi rydrtmiinya, tipusa,
o a g6pjiirmfi forgalmi enged6ly szdma 6s ttirzsktinyv szima,motorszima 6s ry{rtisi 6ve,
o 6rintettet megillet6 tulajdoni hiinyad,
. a g6pjermii v6tel6ra, v6teliir teljesft6s6nek adatai,

o

.
.

ad6sv6teli szerz6d6sek l6trej<itt6nek napja, szerz6d6sek megsziinds6nek napja,
megszfin6s jogcfme,

agepj{rmfi birtokbaaddsdnakid6pontja,
a g6piermfihriz kapcsol6d6 egyedi tiryszdm, szerzddlsszAm;

egy6b ing6 iirver6s eset6n:

.
o

.
o
.
o
.
.

megviis6rolting6siigmegnevez6se,

lajstromozott ing6siig eset6ben az ing6siigra vonatkoz6 lajstrom megnevez6se 6s

a

lajstromsz:im (ha 6rtelmezhet6),
az ing6sdg azonositishoz sztiks6ges, szerz6d6sben rrigzitett mfiszaki adatai, jellemz6i,
6rintettet megillet6 tulajdoni hiinyad,
az ing6sdg v6teliira, v6tel6r teljesit6s6nek adatai,

adilsv6teli szerz6d6sek l6trejtitt6nek napja, szerz6d6sek megszfin6s6nek napja,
megszfin6s jogcime,

az ing6s6g birtokbaadSsdnak id6pontja,
az ing6sdghoz kapcsol6d6 egyedi tigysz6m, szerz6d,6sszAm;
tarsasSgi r6szesed6s drver6se esetdn:

o a tdrsasigi r6szesed6ssel 6rintetttiirsasdg neve, szdkhelye,clgjegyzlkszama,
o a tirsas6gi r6szesed6s n6v6rt6ke,
o a tdrsas6gi r6szesed6s ar6nya,
o a t6rsasigi r6szesed6s elektronikus drver6s6nek hirdetm6ny6ben szerepl6 ery6b
relevdns inform6ci6,

o
o

a

.
.

megszfn6s jogcime,
avAltozAs c6gnyilvintartisban trirt6n6 bejeg5z6s6nek napja,
az adiisv6telhez kapcsol6d6 egyedi tigyszdm, szerz6d,6sszAm.

tirsasdgi r6szesed6s v6teldra, v6tel6r teljesit6s6nek adatai,
ad6sv6teli szerz6d6sek l6trejtitt6nek napja, szerz6d6sek megszfin6s6nek napja,

jogi szem6ly vev6 eset6n a term6szetes szem6ly tcirv6nyes k6pvisel6 neve 6s a k6pviseletre
vonatkoz6 adatok (jogalap).

a) Az adatkezel6s iogalapia 6s id6tarama: az adatkezel6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pontia
alapj6n tcirt6nik:
az adatkezel6s az adisvdteli szerz6d6s megktit6s6t megel6z6 int6zked6sek (szerz6d6sk6t6si

.

o

felt6telek, vev6i nyilatkozatok vizsgiilata) megt6tele miatt, valamint
a szerz6d6sek teliesit6se 6rdek6ben felt6tlentil sztiks6ges a szerzSdds hat6lya alatti id6ben.

b) Az adatkezel6s iogalapia az adiisv6teli szerz6d6sktit6s meghifsul6sft ktivet6en a GDPR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pontja alapjin az MVH Zrt iogos 6rdeke. Az MVH Zrt. m6ltiinyolhat6 iogos 6rdeke 6s az
adatkezel6s c6lia, hogy a szerz6d,6sktit6s meghirisul6sa eset6n polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni
tudja a meghirisulAs krirtilm6nyeit az MVH Zrt. dtint6s6nek jogossdgAt, ezzel aldtamasztva mfikridds6nek
ttirv6nyess6gdt Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tleniil
sztiks6ges ideig keriiljrin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel risszefiigg6sben magdnszf6r6j6ra fvagyoni,

szem6lyes helyzet) n6zve jogszerfitlen negativ joghatds nem 6ri. Az dllami vagyonnal val6 gazdSlkoddsr6l
sz6l5 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47 /C. S (2) bekezd6s a) pontja alapjdn az 6rintett nem vehet r6szt
k6t 6vig 6rver6sen, ha a szerz6d6skrit6st elmulasztotta, tov6bb6 nem krithet6 szerz6d,6s olyan szem6llyel,
aki a Ptk. B:2. $ (1) bekezd6se szerinti tribbs6gi befolyiison alapul6 kapcsolatban All az ellzdek alapj6n az
EAR-b6l kizArt drverezfvel, mely az 6rintettre n6zve negativ jogkrivetkezm6ny. Ugyanakkor nyom6s
tarsadalmi 6rdek f(iz6dik ahhoz, hogy
jogszabdlyban
szerz6d6sk6t6st elmulaszt6 szem6ly
meghatdrozott ideig ism6telten Srver6sen ne vehessen r6szt.

a

a
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figyelembev6tel6vel, a szerz6d6skcit6s meghitisul6s6ig benyrijtott
dokumentumok, az MVH Zrt. rendelkez6s6re bocs6tott szem6lyes adatok kezel6se indokolt.

Az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek
Az adatkezel6s

id6artamai

az adisv6teli szerz6d,6s meghirisul6sit6l sz6mftott polg5ri jogi el6viil6si id6.

c) Az adatkezel6s iogalapia az ad6sv6teli szerz6d6s megsz(n6s6t ktivet6en - akiir a szerz6d6sbe
foglattak teliesit6se, aklr az arra iogosultrrak a szerz6d6st6l ttirt6n6 el6ll6sa miatt szfinik meg a
szerz6d6s - a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pon$a alapj6n az MVH Zrt iogos 6rdeke. Az MVH Zrt.
m6lulnyolhat6 iogos 6rdeke 6s az adatkezel6s c6lia, hogy a szerz6d6s megsziin6se eset6n a polgdri jogi
el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a szerz6d6skcit6s 6s a szerz6d,6s teljesft6sdnek ktinilm6nyeit, az MVH
Zrt. drint6seinek, int6zked6seinek jogossdgdg ezzel alAtAmaszhra mfik<id6s6nek trirv6nyess6g6t, valamint
jogi elj6r6s keret6ben 6rv6nyesfteni tudja jogos ig6nyeit. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos iogos
6rdeke, hogy arra csak a felt6tleniil sziiks6ges ideig kertiljrin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel
cisszeftigg6sben magdnszf6rAjAra (vagyoni helyzet) n6zve negativ joghat6s nem 6ri, kiv6ve azt az esetet, ha
az MVH Zrt.-nek jogos 6rdeke dll fenn az 6rintettel szemben 6s azt jogi elj6rds keret6ben 6rv6nyesiti. Az
dllami vagyonnal val6 gazd5lkod6sr6l sz6l6 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47 /C. 5 (2) bekezd6s a)
pontja alapjdn az 6rintett nem vehet r6szt k6t 6vig Arver6sen, ha a v6tel6rfizet6st elmulasztotta, tovAbbA

nem krithet6 szerz6d6s olyan szem6llyel, aki a Ptk. 8:2. $ (1) bekezd6se szerinti tribbs6gi befoly6son
alapul6 kapcsolatban All az el6z6ek alapj6n az EAR-b6l kizdrt 6rverez6vel, mely az 6rintettre n6zve negatfv
jogkrivetkezm6ny. Ugyanakkor nyom6s tarsadalmi 6rdek ftiz6dik ahhoz, hogy a vdtel6rfizet6st elmulaszt6
szem6ly a jogszabdlyban meghatarozott ideig ism6telten irver6sen ne vehessen r6szL A polg6ri jogi
el6vtil6si id6n beltil az 6rintett jogos 6rdek6t is szolgdlhatja az rigyint6z6s dokumentumainak meg6rz6se, a
szerz6d1s teljesit6s6hez sztks6ges szem6lyes adatok tdrol6sa, amennyiben harmadik szem6ly kiv6n jogi
ig6nyt 6rv6nyesiteni az 6rintettel szemben.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6s megszfin6s6ig benyfjtott dokumentumok,
az MVH Zrt. rendelkezlsdre bocsdtott szem6lyes adatok kezel6se indokolt.
Az adatkezel6s

id6tartamai

az ad6sv6teli szerz6d6s megsziin6s6t6l sz6mftott polgdri jogi el6viil6si id6.

III.2. Addsv6teli szerz6d6sek el6k6szit6se 6s megkrit6se. valamint teljesft6se keret6ben a nyertes
ajdnlattev6 k6pvisel6j 6re. meghatalmazottjdra vonatkoz6 adatok kezel6se
Az MVH

-

Zrt aVEt.3. $ (1a) bekezd6se szerint meghatiirozott feladatainak ellitiisa keret6ben:
azadisv6teli szerz6d6s el6k6szit6se, megktit6se, kapcsolattartiis c6liiib6l;
az adisv6teli szerz6d6sekb6l fakad6, MVH Zrt.-t, mint elad6t illet6 iogok gyakorldsa 6s az
MVH Zrt -t terhel6 ktitelezetts6gek teliesit6se (kiiltintisen: tartoziisok nyilvdntartisa,
kezel6se, 6rintettet terhel6 ktitelezetts6gek ellen6rz6se, szerz6d6sszeg6st ktivet6
int6zked6sek megt6tele, kapcsolattartis, ingaflan-nyilvintaruisi 6s egy6b kapcsol6d6
hat6s6gi eliiir6sok lefolytatisa) c6li6b6l

a krjvetkezd adatkateg6ridk kezel6s6t, azaz gyfjt6s6t, rrigzft6s6t, rendszerez6s6t, tdrol6s6t, pontosit6sdt
javftas6t, tdrl6s6t, tovdbbitdsdt v6gzi:

Zrt iital az EAR titj6n a szerz6d6s el6k6szft6se 6rdek6ben az MVH Zrt. r|szdre tovdbbftott, a
nyertes ai6nlattev6 k6pvisel6i6re, meghatalmazotti:ira (a tov6bbiakban egytittesen: k6pvisel6)

Az MNV

vonatkoz6 szem6lyes adatok:
n6v, sziilet6si n6v,
anyja neve,

sztilet6si hely 6s id6,
ad6azonosit6 jele,

6llampolg6rsdg
Iakcfm, Ievelez6si cfm, e-mail cfm, telefonsz6m,
EAR rendszer szerinti felhasznSl6n6v,
aj6nlattev6 Sltal tett ajinlati 6r, kikiiiltasi 6r,
aj6nlattev6 bankszdmlasz6ma,
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aj6nlattev6 kriztartozds-mentess6g6r 6l sz6l6 ad6hat6s6gi igazolilsa,
az ajAnlattal 6rintett vagyonelem adatai,
k6pviseletre vonatkoz6 adatok (jogalap).
Adiisvdteli szerz6d6s szerinti vevdk k6pvisel6i6re vonatkoz6 szem6lyes adatok:

-

ndv, sztilet6si n6u

sztilet6si hely, id6,

anyjaneve,
lakcfme,
szem6lyi igazolv{ny szdm4

Iakcfmkiirtya szima,
ad6azonosft6 jele,
szem6lyi azonosft6 szAma,

dllampolglrsdg,
el6rhet6s6gi adatok (telefonsz6m, e-mail c[m),
a szetz6d6s tirgrdt k{pezl vagronelem adatai, a III.1. fejezetben felsoroltakk al egirez1en,
k6pviseletre vonatkoz6 adatok fiogalap).

a) Az adatkezel6s iogalapia: az adatkezel6s a szerz6d6s el6k6szit6se 6s teliesft6se sorin a GDpR 6.
cikk (1) bekezd6s f) pontja alapjdn a nyertes aiiintattev6, illetve avev6la tov{UUiattan egytittesen:
Vev6) iogos 6rdeke.
A Vev6 c6lia a szerz6d6skcit6s 6s a szerz6d6s teljesit6se, mely egybeesik az MVH Zrt. adatkezel6si c6ljdval

is. Ez a c6l a k6pvisel6 szem6lyes adatainak MVH Zrt. r6sz6re trirt6n6 tov6bbit6sa 6s MVH zrt. iitali
kezel6se n6lkiil nem 6rhet6 el. A Vev6 m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy az elektronikus drver6s
megnyer6s6t krivet6en megszerezze a vagyonelem tulajdonjogAt Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos
iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges ideig keriiljtin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel
risszefii gg6sb en ma g6nszf6 r 6jara (v agyoni h elyzet) n6zve negatf v j oghatis ne m 6ri.
A Vev6 jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d6s teljesit6s6ig benyrijtott dokumentumoh az MVH

Zrt. rendelkezlslre bocsdtott szem6lyes adatok kezel6se

indokolt.

adatkezel6s id6tartamai az addsv6teli szerz6d6s megsz[in6s6t6l - akiir a szerz6d,6sbe foglaltak
teljesft6se, akir az arra jogosultnak a szerzdddstll trirt6n6 eldlliisa miatt szfinik meg a szerz6d6s;, vagy a
k6pviseleti jog megszfin6s6t6l szdmftott polgari jogi el6vtil6si id6.

Az

b) Az adatkezel6s iogalapia az ad6sv6teli szerz6d6sktit6s meghirisulisit ktivet6en a GDpR 6. cikk (1)
bekezd6s f) pontja alapjAn az MVH Zrt iogos 6rdeke.
Az MVH Zrt, m6luinyolhat6 iogos 6rdeke 6s az adatkezel6s c6lja, hogy a szerz6d6skrit6s meghirisul6sa
eset6n polgiiri jogi el6vtil6si id6n beltil igazolni tudja a meghirisulils k<inilm6nyeit, az MVH Zrt. drint6s6nek
jogossdgdt, ezzel alAtAmaszVa miik<id6s6nek tdrvdnyess6g6t. Az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos
iogos 6rdeke, hogy arra csak a feltdtlentil sztiks6ges ideig kertiljrin sor. Az 6rintettet az adatkezel6ssel
tisszeftigg6sben magdnszflrAjAra (vagyoni, szem6lyes helyzet) n6zve jogszeriitlen negativ joghatas nem
6ri.

Az MVH Zrt iogos 6rdek6nek

figyelembev6tel6vel, a szerz6d6sk<it6s meghirisulds6ig beny0jtott
dokumentumok, az MVH ZrL rendelkez6s6re bocsitott szem6lyes adatok kezel6se indokolt

Az adatkezel6s id6tartamai az ad6sv6teli szerz6d,6s megkdt6s6nek meghirisuleset6l sz6mftott polgdri
jogi el6vtil6si id6.

c) Az adatkezel6s iogalapia az adiisv6teli szerz6d6s megsziin6s6t - akiir a szerz6d6sbe foglaltak
teliesit6se, akir az arra iogosultnak a szerz6d6st6l ttirt6n6 eliilt6sa miatt szfinik meg a szerz6d6s ktivet6en a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) ponga alapj6n az MVH zrt. iogos 6rdeke.
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m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke 6s az adatkezel6s c6lia, hogy a szerz6d,6s megsziin6se eset6n
igazolni tudja a szerz6d6skrit6s 6s a szerz6d6s teljesit6s6nek
krirtilm6nyeit, az MVH Zrt. dcint6seinek, int6zked6seinek jogoss6git, ezzel alAtAmaszwa mfikrid6s6nek
tdrv6nyess6g6t, valamint jogi elj6r6s keretdben 6rv6nyesiteni tudja jogos ig6nyeiL Az 6rintett
adatkezel6ssel kapcsolatos iogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tleniil sztiks6ges ideig keriiljrin sor. Az

Az MVH Zrt.

a polg6ri jogi el6viil6si id6n beltil

6rintettet az adatkezel6ssel risszeftigg6sben mag6nszf6rdjAra (vagyoni helyzet) n6zve jogszerftlen negativ
joghatiis nem 6ri, kiv6ve azt az esetet, ha az MVH Zrt.-nek jogos 6rdeke dll fenn az 6rintettel szemben 6s
azt jogi eljdr6s keret6ben 6rv6nyesiti.
Az MVH Zrt. jogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, a szerz6d.6s megszfin6s6ig benyfijtott dokumentumok,
az MVH Zrt. rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes adatok kezel6se indokolt.

Az adatkezel6s id6artamai az ad6sv6teli szerz6d6s megszfin6s6t6l - akdr a szerz6d,6sbe foglaltak
teljesit6se, akAr az arra jogosultnak a szerz6d6st6l t<irt6n6 eldll6sa miatt sziinik meg a szerzSd|s sz6mitott polgdri jogi el6vtil6si id6.

III.3. Ineatlan-nvilvdntart6sba. egy6b nyilvdntart6sba bejegyzettjogosult. vagy egy6b 6rdekelt
tdjdkoztatAsa az Arver6si hirdetm6nyr6l

Az MVH Zrt. -a vagyonelem 6rver6s6nek az id6pontj6r6l 6s a kiki6ltasi Arr6l az drver6si hirdetm6ny
megjelen6s6vel egyidej(leg 6rtesiti az aldbbi szem6lyeket:
- ingatlan 6rver6s eset6n az dllami vagyonnal val6 gazddlkoddsrdl sz6l6 254/2007. (X.
$ (3) bekezddse alapjdn az ingatlan-nyilvdntartisba bejegyzett alAbbi szem6lyeket:

.
o
o
o
o

4) Korm. rendelet

45.

haszon6lvezeti, haszn6lati, frildhaszn6lati, telki szolgalmi jog jogosultjai;

jogjogosultjai;
el6v6s6rl6sijogjogosultjai;
vagyonkezel6ijogjogosul$ai;
jelziiogjogjogosultjai.

tartisi

6s 6letj6rad6ki

a ktizriti kozlekeddsi nyilvdntartdsrdl sz6l6 1999. dvi LXXXIV. torviny (a
tovdbbiakban: Kknyw.) 2. S 2. pontja szerinti jirmiinyilvintartasba bejegyzett, tovdbbd lajstromozott
ing6s6g 6rver6se eset6n a vonatkoz6 lajstromban bejegyzett jelz6logjog, v6teli jog 6s bejegyzett egy6b

- g6pjdrmii-6rver6s eset6n

jog jogosultjait;

- b6rmely olyan tovdbbi 6rintettet, akinek az 6rtesit6se
j

a vagyonelemhez kapcsol6d6an

fenn6ll6

ogviszony miatt sziiks6ges.

Az MVH Zrt. a jelen alfejezetben szerepl6 jogosultak al6bbi szem6lyes adatait kezeli a t6j6koztat6s
megaddsa sor6n:

. n6v, sztilet6si n6v, sztilet6si 6v;
. anyja neve;
o ingatlan-nyilv6ntartasban, vagy egy6b nyilvdntartdsban szerepl6 lakcfm;
o el6rhet6s6gi adatok (levelez6si cim, telefonszAm, e-mail cim);
. a vagyonelem azonositasdra alkalmas nyilv6ntartasi adatok;
. a vagyonelemre vonatkoz6 jogosults6g 6s az azzal risszefiigg6 ig6nyek

6rv6nyesit6s6re

vonatkoz6 adatok.

vagyonelem 6rt6kesit6s6r6l, jogi ig6nyek
6rv6nyesit6s6nek biztositAsa. Az 6rintett tdj6koztatasa, illetve jogi ig6nyeinek 6rv6nyesit6se sordn az
6rintettel t<irt6n6 kapcsolattartds.

Adatkezel6s c6lia: Az 6rintett jogosultak tdj6koztat6sa

a

Adatkezel6s iogalapia az ingatlan-nyilvintarHsba beiegyzett iogosult 6rintettek vonathozdsdban: a
GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c) pon$a alapidn - figyelemmel aZS4/2O07. (X. 4.) Korm. rendelet 45. $
(3) bekezd6s6nek el6irdsaira - az MVH Zrl-re vonatkoz6 iogi ktitelezetts6g teliesit6se.
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Adatkezel6s iogalapia az egr6b nyilvintartiisba bejegzett, toviibbi az egy6b 6rintettek
vonatkozdsiban: a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s fl ponga alapidn az MVH Zrt iogos 6rteke.
Az MVH Zrt. m6ltinyolhat6 iogos 6rdeke 6s az adatkezel6s c6lia, hogy az 6rintett jogosultakat
tiij6koztassa a vagyonelem 6rt6kesft6s616l, az 6rintett jogi ig6nyei 6rv6nyesft6s6nek biztositisa
6rdek6ben, 6s ennek keret6ben az 6rintettel kapcsolatot tartson. Az MVH Zrt m6luinyolhat6
iogos
6rdeke 6s az adatkezel6s c6lia tov{bbii, hogy a polg;iri jogi el6vtil6si id6n behil igizolni tudji a
vagyonelem 6rt6kesit6s6nek krirtilm6nyeit, az MVH Zrt. d<int6seinek, int6zked6seinek jogossAgAt, ezzel
aliitdmasztva miiktid6s6nek trirv6nyess6g6t, valamint jogi elj;iriis keretdben 6rv6nyesiteni tudja jogos
ig6nyeit Az 6rinteft adatkezel6ssel kapcsolatos jogos 6rdeke, hogy arra csak a felt6tlentil sztiks6ges'ideig
kertiljtin sor. Az 6rintettet az ad,atkezel6ssel risszefrigg6sben magiinszf6rdjiira (vagyoni helyzeQ n6zve
jogszerfitlen negatfv joghatas nem 6ri, kiv6ve azt az esetet,ha az MVH Zrt.-nek jogos 6rdeke 6ll fenn
az
6rintettel szemben

6s azt jogi eljiir6s keret6ben 6rv6nyesfti.

Az MVH Zrt iogos 6rdek6nek figyelembe v6tel6vel, az 6rt6kesiteni kivdnt

vagyonelemmel
kapcsolatban az MVH Zrt. rendelkez6s6re 6lt6 vagy rendelkez6s6re bocsitott srem?lyes adatok

kezel6se

indokolt

Adatkezel6s

id6artama:

a vagyonelem 6rtdkesft6s6t6l sz6mitott polgdri jogi el6vtil6si id6.

IIL4.Az el5vdsiirlSsra jogosultak 6rtesft6se. az addsv6teli szerz6d6sek el6k6szft6se
el6v6sirl6sra

jo

6s megkritdse az

gosulttal

Az MVH ZrT.. az aj6nlati 6116l k<iteles aj6koztatni a vagyonelemre el6viisdrldsi joggal rendelkez6 szem6lyt,
aki a megadott hatarid6n beliil drinthet az adisv6teli szerz6d6s megk6t6s616l.

Amennyiben a vagyonelem 6rt6kesit6se sordn felmertil a vagyonelem vonatkozdsiiban el6vds6rliisi jog
ryakorldsiinak lehet6s6ge - akdr jogszabdlyb6l, akdr szerz6d6sb6l ered6en, az MVH Z*. tAjlkoztatla ai
el6vdsdrliisra jogosultakat a v6teli ajiinlat adaair6l - licitiliist lehet6v6 tev6 6rt6kesit6si m6d eset6n a
legmagasabb dsszegfi 6rv6nyes v6teli ajdnlatr6l - 6s felhfvja 6ket az el6viisdrldsi jog gyakorliisara
vonatkoz6 nllatkozatuk megt6tel6re.
T6rsasiigi r6szesed6s 6rt6kesit6se eset6n, amennyiben az 6rt6kesit6si eljiirds tArgyAtk6pez6 vagyonelem
vonatkoz6sdban el6viisdrldsi jog 6ll fenn, az 6rt6kesit6si eljdrds eredm6ny6nek megdllapftdsdt krivet6en az
MVH Zrt. gondoskodik a v6teli ajdnlatnak az ellvAsArliisra jogosultakkal - a jogosultsdg sorrendj6ben trirt6n6 ktizl6se irdnt felhfwa a jogszabAly, szerz6d6s vagy l6tesft6 okirat alapjdn a jogosultat az 6t
megillet6 el6vds6rl6si jog gyakorlSsiira.
A v6teli ajdnlat tovdbbitdsa

-

sorin a krivetkez6 szem6lyes adatok kezel6s6re keriil sor:
v6teli ajdnlatot tev6 vev6 - azonosftAsdhoz sztiks6ges - adatai, ktkinrisen neve, anyja neve,
sztilet6si helye 6s ideje,

-

- azonositiisiihoz sziiksdges - adatai,
ktiltinrisen neve, anyja neve, sztilet6si helye 6s ideje,
a vagyonelem azonosftiisi adatai,
avagyonelemv6tel6ra,
az eladilsi (v6teli) ajiinlat jogosult altali elfogaddsiinak m6dja 6s hatarideje,
az elad6si (v6teli) ajdnlat elfogadSsa eset6re szerz6d6skrit6si biztosftdk el6iriisa eset6n az ajiinlati
biztositdk cisszege 6s megfizet6s6nek m6dja, valamint hatarideje,
ajiinlat elfogaddsa eset6n az ajAnlatt k6t6tts6g ideje,
az eladdsi (v6teli) ajiinlat elfogaddsa eset6re az ad6sv6teli szerz6d6s megkot6s6re vonatkoz6
hat6rid6 6s a v6teldr megfizet6s6re nyitva 6116 hatarid6,
a v6teli ajiinlat tartalma, a f6bb szerz6d6ses felt6telek 6s a megkrit6sre kertil6 adiisv6teli
szerz6d6s tervezete,
minden olyan MVH ZrL rendelkez6s6re iill6 adat, informici6, amely segftheti a jogosultat abban,
hogz az eladiisi ajdnlatr6l drint6st hozzon.
el6vdsiirldsra jogosult MVH Zrt. rendelkez6s6re ell6
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Az adatkezel6s c6lia, hogy az MVH Zrt. az 6rt6kesiteni kfvdntvagyonelem aEuhazasahozbeszerezze az
6rintett el6vds6rl6sra jogosultak nyilatkozatat. Ez a c6l a Vev6 szem6lyes adatainak tovdbbitasa n6lktil
nem 6rhet6 el, figyelemmel a Ptk. 6:222. $ (1) bekezd6s6ben foglaltakra, mely szerint ha a tulajdonos

harmadik szem6lyt6l olyan v6teli ajdnlatot kap, amelyet el kfvdn fogadni, az ajinlat elfogadisa el6tt
kriteles az ajdnlatot teljes terjedelemben kriz<ilni az elfvAsArl6sra jogosulttal. Az el6v6sdrl6sra jogosult
szem6lyes adatait az MVH Zrt. az ingatlan-nyilv6ntartdsb6l, c6gnyilvintartdsb6l, egy6b nyilvdntartdsokb6l,
lajstromb6l, illetve krizvetlentil az 6rintett el6v;is6rlisra jogosultt6l, valamint a jogosult k6pvisel6j6t6l
szerzi meg jogi kotelezetts6g6nek teljesit6s6hez.

Az adatkezel6s iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c) pon$a alapj6n - figyelemmel a Ptk. 3:167. $ (2)
6s 6:222. $ (1) bekezd6s6nek rendelkez6seire - az MVH Zrt-re vonatkoz6 iogi ktitelezetts6g teliesit6se.
Az adatkezel6s

id6tartama:

a vagyonelem 6rt6kesit6set6l szdmitott polg6ri jogi el6vtil6si id6.

A v6teli aj6nlat elfogad6sdt kdvetden az elSvirsirlSsi jogosulttal trirt6nd szerz6d6skrit6s, 6s az ad6sv6teli
szerz6d6s teljesit6se sor6n v6gzett adatkezel6sre egyebekben a III.1.-lll.2. pontban foglaltak az
irinyad6ak.

IIL5. Hat6sdgi. bfr6s6gi megkeres6s alapjdn t<irt6n6 adatszolg6ltatAs. illet6leg az MVH Zrt. 6ltal
kezdem6nyezett eljArdsok

Az MVH Zrt. szem6lyes adatok eseti tovebbitAsAt v6gzi, amennyiben hat6sdg, bir6s6g, egy6b krizhatalmi
jogosiwdnnyal rendelkezd szerrr, szeryezet, vagy szem6ly az adattovdbbftdst az MVH Zrt. szAmilra
megfelel6 jogszab6lyi hivatkozds mellett el6irja. Az adattovdbbit6s az MVH Zrt. jogi kritelezetts6ge (GDPR.
6. cikk. (1) bekezd6s c) pontja).

Az MVH Zrt. szem6lyes adatok eseti tovebbitasira abban az esetben is jogosult, ha a bir6s6gi, illewe
hat6s6gi peres, nem peres, kcizigazgatdsi elj6rds kezdem6nyez6je az MVH Zrt. Az elj6r6s
kezdem6nyez|s|re kizir6lag a vonatkoz6 jogszabdly adatkezel6si el6irisainak megfelel6en keriil sor, az
MVH Zrt. a legsztiks6gesebb, az eljArAs eredm6nyes lefolytatasahoz felt6tlenril sz{iksdges adatok
tovabbiteset v6gzi,

III.6. Adattov6bbit6s az ad6sv6teli szerz6d6s megktit6s6n6l kozremiikrid6 tisrv6d r6sz6re

Az MVH Zrt. az addsv6teli szerz6d6sek megktit6s6hez sztiks6ges nyertes aiiinlattev6k, valamint az
el6viisirl6sra iogosultak, 6s k6pvisel6ik al6bbi szem6lyes adatait tovdbbitja a kivdlasztott, az 6rintett
k6pviselet6ben eljd16, aszerzSd|s el6k6szit6s6n6l 6s ellenjegyz6s6n6l krizremiikrid6 tigyv6d 16sz6re:
n6v, sztilet6si n6v,

sztilet6si hely, id6,
anyja neve,
lakcfme,
ad6azonosit6 jele,

;illampolgdrs69
el6rhet6s6gi adatok (telefonszdm, e-mail cim),
a szerzddls tArgyittklpezl vagyonelem (ingatlan, ing6s6g, tiirsasiigi r6szesed6s) adatai, a IIL1.
fej ezetben felsoroltakkal egyez6en
6rintettet megillet6 tulajdoni h6nyad, vagy tiirsasdgi r6szesed6s m6rt6ke,
vagyonelem v6teliira, v6tel6r telj esitesenek adatai,
jogtigylethez kapcsol6d6 egyedi tigyszdm, szerz6d6sszSm.

Az adattovitbbit6s c6lia: ad6sv6teli szerz6d6s tigyv6di szerkeszt6se, ellenjegyz6se, kapcsol6d6 tigyv6di
feladatok ell6t5sa,
Az adattov6bbitds iogalapia: az adatkezel6s a GDPR 6.

cikk (1) bekezd6s b) ponga alapjdn trirtdnik.
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Az adattoviibbftds az adisv6teli szerz6d6s megkrit6s6t megel6z6 int6zked6sek (iigyv6di krizremfik<idds,
6rintett tigyv6di k6pviselet6nek biztosftlsa, szerz6d6s tigyv6di szerkeszt6se 6s ellenjegyz6se) megt6tele
miatt sztiks6ges.

Az adattovribbitris id6tartama: Az

adattovdbb[tdsra

az 6rver6s sikeres lezArilsAt krivet6en

egy

alkalommal kertil sor a nyertes aj6nlattev6vel ttirt6n6 szerzldds el6k6szft6se 6s teljeslt6se 6rdek6ben.
III'7. Az Elektronikus Aukci6s Rendszert tizemeltet6 MNV Zrt. tiii6koztarisa az adiisv6teli szerz6d6s
megkrit6s616l

Az MVH Zrt. az adiisv6teli szerzddds megktit6s6t krivet6 2 munkanapon beliil tAjdkoztatja az MNV ZrL-t

arr6l, hogr a nyeftes aj6nlattev6vel ad6sv6teli szerz6d6st kdtdtt A szerzldlskrit6s t6ny6r6l sz6l6
tij6koztatas sordn az MVH Zrt. az aliibbi vev6i szem6lyes adatokat tovibbftja az MNV ZrL r1sz6re:
addsv6teli szen6d6s l6trejtitt6nek napja,
Vev6 neve, anfa neve, sztilet6si helye 6s ideje,
Ingatlan drver6s eset6n az ingatlan cimadatai,
eg5r6b vagyonelem 6rver6se eset6n az azonositAsra alkalmas nllvintart6si adatok, ennek
hi6nydban vagyonelem szerz6d6sben rtigzftett, azonositisdra alkalmas lefrdsa.

Adattovdbbft6s c6lia: Az MNV Zrt. tljdkoztatAsa az 6rverez6si eljdriis sikeres lezArAsAr6l, valamint a
misodik 6s harmadik legmagasabb ajiinlatot tev6 Swerezl rlsz€re az drver6si biztosft6k risszeg{nek
visszautaldsa.

Adattoviibbft{s iogalapia: Az adattoviibbitiis a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s b) pontja alapjin ttirt6nih az
addsvdteli szerzfidls teljesitds6hez sztiks6ges.
Adattov6Lbb f tas

id6tara ma:

Az adattovdbbitiis egy alkalommal trirt6nik.

AdattovibbitSs cimzettie: Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt
cdgjegynlksziim:

01-1

0-0 457 84;

sz6khely: 1133 Budapest, Pozsonyi tit 56.
telefonszdm, e-mail cim: +36 1237 4400, info@mnvzrt.hu;

honlap: www.mnvzrt.hu

III.8. Az Elektronikus Aukci6s Rendszert tizemeltet6 MNV Zrt, t6j6koztatdsa az ad6sv6teli szerz6d6s
megktit6s6nek meghiIsul6sd16l
Az MVH Zrt. az addsv6teli szerzfidfs meghirisulSsiit krivet6 1 munkanapon bel{il kij6koztatja az MNV Zrt.-t

a nyertes ajdnlattev6vel tort6n6 szerz6d6skrit6s meghirisuliisdr6l, 6s annak okiir6l. A

szerz6d6sk<it6s

meghirisul{sA16l sz6l6 tajdkoztatds sordn az MVH Zrt. az al6bbi ajdnlattev6i szem6lyes adatokat tovebbftja
az MNV Zrt- r1sz6re:

adiisv6teli szerz6d6skrit6s meghirisul6sinak t6nye, oka (pl.: ajiinlattev6 nem jelent meg
szerz6d6skrit6si id6pontban, nem volt el6rhet6),

a

ajdnlattev6 neve, anyja neve, sztilet6si helye 6s ideje,
ingatlandrver6s eset6n az ingatlan cimadatai
egy6b varyonelem eset6n az azonosltAsra alkalmas nyilvdntart6si adatoh ennek hidnyiiban
vagyonelem szerz6d6sben rrigzitett, azonositdsdra alkalmas leirisa.
Adattovdbbftiis c6lia: A szerzfd|skrit6si kritelezetts6g6t elmulaszt6 nyertes ajdnlattev6 k6t 6vig nem lehet
az EAR-ban 5werez6, tovdbbd nem kcithet6 szerz6d6s olyan szem6llyel, aki a Ptk. 8:2. $ (1) bekezddse
szerinti t<ibbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban Allazel6z6ek alapjdn az EAR-b6l kizdrt 6rverezdvel Az
aj6nlattev6 kizdrdsa, 6rver6si biztosit6k rendez6se kiz6r6lag a megjekilt szem6lyes adatok tov6bbftAsdval
biztosfthat6.
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Adattovdbbitis iogalapia: Az adattovdbbitds a GDPR 6. cikk [1) bekezd6s c) pontja alapjdn az MNV ZrL-re
vonatkoz6, azAllami vagyonnal val6 gazddlkod6sr6l s2616254/2007, (X,4.) Korm. rendelet 47/C.S Q)
bekezd6s a) pontja szerinti jogi kcitelezetts6g teljesft6se.

Adattovdbbftds id6tartama: Az adattovdbbitds egy alkalommal trirt6nik.
Adattovabb f t6s cimz etti e : M a gya r

N

emz eti Y agy onkezel6 Zrt.

cfgjegyzdksz6m: 0 1- 10-0 457 84;
sz6khely: 11.33 Budapest, Pozsonyi ft 56.
telefonsz6m, e-mail cfm: +36 7237 4400, info@mnvzrt.hu;

honlap: www.mnvzrt.hu

IIL9. Az Elektronikus Aukci6s Rendszert tizemeltet6 MNV Zrt. t6j6koztatiisa az ad6sv6teli szerz6d6s
szerinti v6teliir fizet6s elmulaszt6sdr6l

Az MVH Zrt. az addsvdteli szerzSdfst6l trirt6n6, v6tel6r fizet6s elmulasztlsa miatti el6ll6st krivet6 L
munkanapon beltil tAj6koztatja az MNV Zrt.-t a v6teliir fizet6s elmulaszt5sdr6l. A v6teldr fizet6s
elmulaszt6sdr6l sz6l6 tdj6koztatas sordn az MVH Zrt. az al/&bi vev6i szem6lyes adatokat tov6bbitja az
MNV Zrt. r6sz6re:

Ad6sv6teli szerz6d6st6l t<irt6n6 el6ll6s t6nye, id6pontja a v6teler fizet6s elmulaszt6sa miatt,
vev6 neve, anyja neve, sziilet6si helye 6s ideje,
ingatlan 6rver6s eset6n az ingatlan cimadatai,
egy6b vagyonelem eset6n azazonositAsra alkalmas nyilv{ntartasi adatok, ennek hiiiny5ban
vagyonelem szerz6d6sben rtigzftett, azonosir6sAra alkalmas leir6sa.
Adattov6bbit6s c6lia: A v6tel6r fizet6si kdtelezetts6g6t elmulaszt6 vev6 k6t 6vig nem lehet az EAR-ban
Awerez6, tovdbbA nem kothetf szerz6d6s olyan szem6llyel, aki a Ptk. 8:2. $ (1) bekezd6se szerinti
tribbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban iil az el6z6ek alapj6n az EAR-b6l kizirt 6rverez6vel. A vev6
kizirlsa kizdr6lag a megjeltilt szem6lyes adatok tovdbbitas6val biztosithat6.
Adattovdbbitas iogalapia: Az adattov6bbft6s a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s c) pontja alapjin az MVH Zrt.-re
vonatkoz6, az 6llami vagyonnal val6 gazddlkoddsr6l sz6l6 254/2007. (X. 4.J Korm, rendelet 47 /C. S (2)
bekezd6s a) pontja szerinti jogi kritelezetts6g teljesit6se.
Adattov6bbitds id6tartamal. Az adattovdbbit6s egy alkalommal trirt6nik.

Adattovebbit{s cimzetti e: Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt.
c6gjegyz6ksz6m: 0 1- 10-0 457 84;
sz6khely: 11.33 Budapest, Pozsonyi ft 56.
telefonszdm, e-mail cim: +36 7237 4400, info@mnvzrt.hu;

honlap: www.mnvzrt,hu

III.

10. Adattovdbbit6s az MVH Zrt. krinywizsgSl6ia r6sz6re

Az MVH Zrt az irinyad6 jogszabdlyokban [Ptk., sziimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. trirv6ny, a kdnywizsgll6i
tev6kenys6gr6l sz6l6 2007. 6vi LXXV. trirv6ny) el6irt krinywizsg6lati feladatok teljesit6se 6rdek6ben a
t6rsasdg megbfzott ktinywizsgdl6ja r6sz6re dtadja a krinywizsgdl6 Sltal k6rt adatokat. A kdnywizsg6l6t a
ktinywizsgdlat elv6gz6se sordn titoktart6si kritelezetts69 kdti.
Az adattov6bbftds iogalapia a GDPR 6.

cikk [1) bekezd6s c) pontia alapi6n az MVH Zrt.-re vonathoz6

i ogi ktitelezetts6g teli esit6se.

Adattovebbitiist el6ir6 iogszabily: a krinywizsgAl6i tev6kenys6gr6l sz6l6 2007.6vi

LXXV.

trirv6ny

3. $-a.
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Az

adattov:ibbitris id6arama:

a

krinywizsg6lat elv6gz6s6hez sztiks6ges id6.

Azadattovibbiuiscimzettie: azMYHZrt.-velmegbfziisi jogviszonybanA116,azadattovdbbftastkrivet6en
6ndll6 felel6ss6ggel elj616, adatokat kezell krinywizsg6l6.

B. A kivezet6sre sz6nt dllami vagyon ktir6be tartoz6 egyes vagyonelemek
6rt6kesit6s6hez kapcsol6d6 specidlis adatkezel6si tev6kenys6gek szabdlyai
III.11. Tdrsashiizi 6s lak6sszovetkezeti ingatlanok eset6ben vev6i szem6lyes adatok tovdbbftasa a
tarsashiiz/lakdsszcivetkezet rdszdre

Az MVH ZrL 6s a Vev6 k<iztitti ad6sv6teli szerz1dds 6rtelm6ben a birtokbaadAst krivet6en a Vev6 k<iteles
viselni az ingatlan terheit ide6rtve a tdrsashdz, Iakdsszrivetkezet fel6 fizetend6 kriztis krilts6ge! fenntartasi
ktilts6get. A Vev6 a vonatkoz6 jogszabiilyokb6l 6s az adiisv6teli szerz6d6s rendelkez6seib6l fakad6an
kdteles bejelenteni a tirsash6z, lakdssztivetkezetfel6, hogy annak tagjAvAviitazingatlan tulajdonjogdnak
megszerz6s6vel.

Az MVH ZrL az adiisvdteli szerz6d6s Vev6i6re vonatkoz6 kcivetkez6 szem6lyes adatokat adja 6t az
6rintett tdrsashdz, illetve lakdsszrivetkezet (a tovdbbiakban egytittesen: t6rsash;iz) r6sz6re az ingatlan
birtokbaadiisdt krivet6en

:

ingatlan cime,
ad6sv6teli szen6d6s megkot6s6nek t6nye,
ingatlan birtokbaadisiinak id6ponga.

Az MVH Zfi. az addsv6teli szerz6d6s Vev6i6re vonafl<oz6 ktivetkez6 szem6lyes adatokat adja At az
6rintett t6rsashdz, illetve lakSssz<ivetkezet (a toviibbiakban egyiittesen: tiirsashiz) r6sz6re az ingatlan
birtokbaaddsiit ktivet6en, ha a Vev6 krizris ktilts6g, fenntartisi kdlts6g (a toviibbiakban egrtittesen: kriz<is
k<ilts6g) fizet6si, illewe bejelent6si kdtelezetts6g6nek nem tesz eleget:
vev6 neve, anyja neve, sztilet6si 6ve,
ingatlan cime,
addsv6teli szerzdd|s megktit6s6nek t6nye, id6pontja,
tulaj donj og dtsziill6sdnak id6pontja,

ingatlan birtokbaadds6nak id6pontja, birtokbaaddsi jegyz6krinyv
Az adattov6bbitas c6lia, hogy az ingatlan birtokbaad6s6t6l kezd6d6en, az addsv6teli szerz6d6s alapjdn a
Vev6 eleget tegyen ktiztis ktilts6g (fenntartasi kriltsdg) fizet6si kdtelezetts6g6ne( illetve a tiirsash;izi
tagsdgdra vonatkoz6 bejelent6si ktitelezetts6g6nek, valamint a tirsash6z tisztiiban legyen azzal, hogy az
MVH Zrt. ktiztis ktilts6g fizet6si kdtelezetts6ge megsziint Ezdltal biztositott legyen, hogy az MVH Zrt.-t
tovdbbi fizet6si, illetve egy6b ktitelezetts6g nem terheli a tdrsashiiz irdnydban. Ez a cll a Vev6 szemdlyes
adatainak tovabbitesa n6lktil nem 6rhet6 el, A c6l el6r6s6hez felt6tlentil sziiks6ges, hogy a tdrsashdz

nyomon tudja k<ivetni, hogy

kit terheli a

krizris krilts6g megfizetds6re vonatkoz6, illetve egydb

jogszabdlyban foglalt felel6ss6g a t6rsash6z irdny6ban.
Az adattoviibbftds iogalapia a GDPR 6. cikk (1) bekezd6s f) pontja alapjdn az MVH Zrt. iogos 6rdeke,
Az MVH Zrt. m6ltiinyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a Vev6 eleget tegyen krizris krilts6g fizet6si 6s egy6b
kritelezetts6geinek, a tdrsashdz pedig a Vev6t6l krivetelje a fenndll6 tartozdsokat. Az 6rintett
adatkezel6ssel kapcsolatos 6rdeke, hogy az MVH Zrt. csak a felt6tlentil sztiks6ges adatkcircikr6l
t6j6koztassa a t6rsashdzat. Az drintett jogos 6rdek6t is szolg6lja a szem6lyes adatainak tovdbbitasa,
ugyanis igy biztosfthat6, hogy a tdrsashdz megfelel6en tartja nyilv6n tartozdsainak teljesit6s6t, illewe
adott esetben r6szletfizet6si megdllapoddsra is sor keriilhet az 6rintett 6s a tdrsashiiz krizritt.
Az adatkezel6s

id6tartamai

az ingatlan birtokbaaddsiit6l sz6mftott polgdri jogi el6vtil6si id6.
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IIL12. Kcizmfiszolg6ltat6k r6sz6re trirt6n6 vev6i szem6lyes adatok tovdbbitdsa
Az MVH Zrt. €s a Vev6 kdzdtti ad6sv6teli szerziSdls 6rtelm6ben a birtokbaadAst krivet6en a Vev6 k<iteles

viselni az ingatlan m(krjdtet6s6vel kapcsolatos krilts6geket, valamint

a

birtokbav6telt ktivet6
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munkanapon behil kdteles int6zkedni a krizmiivek saj6t nev6re trirt6n6 6tfr6sa irdnt.

Az MVH Zrt. az ad6sv6teli szerz6d,6s Vev6i6re vonatkoz6 krivetkez6 szem6lyes adatokat adja At az
6rintett krizmiiszolg6ltat6k (pl.: vfzszolgdltat1, girzszolgAltat6, 6ramszolgiitat6, tdvfiit6s szolgdltat6ja,
hullad6kgazddlkodisi szolg6ltat6, vizikcizmfi tdrsulat) r6sz6re az ingatlan birtokbaad6s6t krivet6en, ha a
Vev6 a kdztizemi krilts6g fizet6si, illeWe kcjzmii dtfr6si kritelezetts6g6nek nem tesz eleget, valamint ha a
birtokbav6telt megel6z6 6s azt krivet6 id6szak krizm(tartozdsainak tiszlAzAsa 6rdek6ben az felt6tlentil
indokolt:
vev6 neve, anyja neve, sztilet6si helye 6s ideje,
ingatlan cfme,
ad6sv6teli szerz6dds megkdt6s6nek t6nye, id6pontja,
tulajdonjog 6tszellesenak id6pontja,

ingatlan birtokbaad6sAnak id6pontja,
m6r66r6k birtokbaaddskori 6ll6sa, adatai, birtokbaad6si jegyz6krinyv
Az adattoviibbitAs c6lia, hogy az ingatlan birtokbaad6sdt6l kezd6d6en, az ad6sv6teli szerz6d6s alapjdn a
Vev6 eleget tegyen kriztizemi krilts6g fizet6si ktitelezettsdg6nek, illetve a kcizmii atirasi kdtelezetts6g6nek.
Eziital biztositott legyen, hogy az MVH Zrt.-t tov6bbi fizet6si, illewe egy6b ktitelezetts6g nem terheli a
krizmfvek ir6nyiban. Ez a c6l a Vev6 szem6lyes adatainak tovdbbitdsa n6lktil nem 6rhet6 el, hiszen az
MVH Zrt.-nek meg kell adnia a kdtelezetts6gvisel6 f6l szem6ly6t. A c6l el6r6s6hez felt6tlentil sztiks6ges,

hogy a krizmiiszolgiltat6 nyomon tudja kcivetni, pontosan kit terhel a krizmf krilts6g megfizet6s6re
vonatkoz6 kdtelezetts6g, illetve kivel kell kriziizemi szerz6d6stkdtnie.

cikk (1) bekezd6s f) pontja alapj6n az MVH ZrL iogos 6rdeke.
Az MVH Zrt. m6lt6nyolhat6 iogos 6rdeke, hogy a Vev6 eleget tegyen kriztizemi krilts6g fizet6si 6s k<izm(
Atirdsi kritelezetts6g6nek, a krizmfiszolgdltat6 pedig a Vev6t6l ktivetelje a fennill6 tartozdsokat. Az
adattov6bbftashoz az MVH Zrt. k6nyszerit6 jellegii jogos 6rdeke ffiz6dik. Az 6rintett adatkezel6ssel
kapcsolatos 6rdeke, hogy az MVH Zrt. csak a felt6tlentil sztiks6ges adatktirokr6l tiij6koztassa a
kdzmiiszolg6ltat6t. Rz 6rintett jogos 6rdek6t is szolgAlja az adattovabbitas, mivel az ad6sv6teli
Az adattov6bbitis iogalapia a GDPR 6.

szerz6d6sb6l, valamint

az adott krizmfire vonatkoz6 jogszab6lyb6l

fakad6an, szerz6d,6skcit6si

kritelezetts6g terheli a krizmiiszolg6ltat6val szemben.
Az adatkezel6s

id6tartamai az ingatlan birtokbaad6sdt6l szdmitott polg6ri jogi el6vtil6si id6.

III.13. Tdrsasdgi r6szesed6s 6rt6kesit6se eset6n vev6i szemdlyes adatok tov6bbit6sa az 6rintett tdrsasdg
16sz6re

TdrsasAgi r6szesed6s 6rt6kesft6se eset6n, amennyiben az 6rintett gazdas6gi tiirsasdg l6tesit6 okirata a
tarsasdgi r6szesed6s atruhazasat a tarsasdg beleegyez6s6hez kriti, az MVH Zrt. kriteles a tarsas6gi
hozzAjArulAs megszerzdse 6rdek6ben a Vev6re vonatkoz6, k6vetkez6 szem6lyes adatokat Atadni az
6rintett tarsas6g r6sz6re;
vevd neve, anyja neve, sztilet6si helye 6s ideje,
tdrsas6gi r6szesed6s arAnya,
addsv6teli szerz6d6s megkrit6s6nek t6nye, id6pontja,
tulajdonjog 6tszdlldsdnak id6pontja.

Az adattovitbbiHs c6lia, hogy az MVH Zrt. a tdrsas6gi r6szesed6s dtruhdzdsdhoz beszerezze az 6rintett
t6rsas6g hozzAjArulAslt.Eza c6l a Vev6 szem6lyes adatainak tovibbitdsa n6lktil nem 6rhet6 el, hiszen az
MVH Zrt.-nek konkr6tan meg kell jeldlnie, hogy kinek a r6sz6re kfvdnja affuhezni a t6rsas6gi r6szesed6st.

cikk (1) bekezd6s c) pontia alapiin az MVH Zrt-re vonatkoz6
ktitelezetts6g
figyelemmel
teliesit6se,
a Ptk. 3:167. S (6) bekezd6s6ben 6s 3:279-220. S-aiban foglalt
iogi
Az adattov6bbitds iogalapia a GDPR 6.
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rendelkez6sekre, mely szerint, amennyiben a tdrsasdg l6tesft6 okirata a tdrsasdgi r6szesed6s iltruhezeseta
tdrsasdg beleegyez6s6hez ktiti, a tdrsasiigi r6szesed6s 6truhdz6sdhoz az MYH Zrt. ktiteles az 6rintett
Uirsasf g hozzfliArulAst b eszerezni.
Az

adattovibbiuis id6tartama azadattovabbft6sra

egy alkalommal kertil sor.

IV.Adatfeldolgoz6k adatkezel6se a vagyonelemek 6rt6kesit6s6hez kapcsol6d6an
Az MVH Zrt. adatkezel6si tev6kenys6ge sordn a k<ivetkez6 adatfeldolgoz6kat veszi ig6nybe szerzdd,es
alapj6n. A jelen Tej6koztat6ban meghatiirozott adatfeldolgoz6k rlszlre trjrt6n6 adattov6bbftds az
6rintettek ktikin hozzdj6ruliisa n6lktil v'gezhet1. Az adatfeldolgoz6k dndll6 d6nt6st nem hozhatnak,
kizAr6lagaz MVH Zrt-vel kdtdtt szerzdd,6s,6s a kapott utasftisok szerint jogosultak eljiirni.
I. Adatfeldolgoz6 neve:

Magyar Nemzeti Vagyonkez el6 Zrt.

sz6khelye:

1133 Budapest Pozsonyi rit 56.

telefonszdma:

+36 1237 4400

krizponti e-mail cfme:

info@mnvzrt.hu

adatkezel6si tev6kenys6g leir6sa:

Az adatfeldolgoz6 szAmiteli 6s kontrolling szolgdltat6st

nyfjt az MVH Zrt rdszlre, mely a

vagyonelemek

azonosltdsira alkalmas adatok, v6tel6radatok, kidllitott
szdmldk 6s k<ivetel6sek adatiillominy6nak rtigzit6s6vel,
nyilviintartisival jiir.

II. Adatfeldolgoz6 neve:

KIVING

Ingatlangazdiilkod6 6s
Korlftolt Felel6ss6gii

Beruhdzdsszervez6
Tdrsasiig
sz6khelye:

1033 Budapest, Haj6gyir utca Haj6gy6ri-sziger. 132.6p.

telefonszdma:

+36 7 209 0400

krizponti e-mail cfme:

kiving@kiving.hu

adatkezel6si tev6kenys6g lefrdsa:

Az adatfeldolgozf az MVH Zrt. k6pviselet6ben 6tadis6tv6teli jegyz6krinyv felv6tele mellett 6tadja az 6rver6sre
kertil6 vagyonelemeket a Vev6k r6sz6re, mely sorin az
dtadis-dw6telhez sziiks6ges szem6lyes adatokat kezeli.

III. Adatfeldolgoz6 neve:

NISZ Nemzeti Infokommunik6ci6s

Szolgriltat6

Ziirtktiriien Miikdd6 R6szv6nytiirsas{g
sz6khelye:

1081 Budapest Csokonai u. 3.

telefonszima:

+36-1./459-4200
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krizponti e-mail cime

info(onisz.hu

adatkezel6si tev6kenys6g leirdsa:

Az

adatfeldolgoz6 informatikai tarhelyszolgilltat6si

6s

iizemeltet6si szerzSd|s keret6ben az MVH Zrt
kezel6s6ben l6v6 szem6lyes adatok tarol6sdr6l 6s
biztonsegar6l, v6delm616l gondoskodik.

IV. Adatfeldolgoz6 neve:

Magyar Posta Zrt.

sz6khelye:

1138 Budapest, DunavirAg u. 2-6.

telefonsz6ma:

06-t-767-8282

krizponti e-mail cime:

ugyfelszolgalat@ posta.hu

adatfeldolgoz5si tev6kenys69 lefrdsa:

Postai ktldem6nyforgalmi szolgdltatdsok nyijt6sa.

V. Tev6kenvs6shez kancsol6d6 soecidlis iratmes6rz6si

id6

V.L. Szdmviteli trirv6ny szerinti iratmeg6rz6si id6

A sz6mvitelr1l sz6l6 2000. 6vi C, tdrv6ny 169. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn az MVH Zrt- az tizleti 6vr6l
k6szftett beszdmol6t, az tizleti jelent6st, valamint az azokat aliitamaszt6 leltart, 6rt6kel6st, f6ktinyvi
kivonatot, tovdbb6 a napl6f6krinyvet, vagy m6s, a tdrv6ny krivetelm6nyeinek megfelel6 nyilviintartast
olvashat6 form6ban legal6bb 8 6vig kdteles meg6rizni. A k<inywiteli elszdmol6st ktizvetlentil 6s
kdzvetetten al6tamaszt6 sz6mviteli bizonylatot (ide6rtve a f6krinyvi sz6mlikat, az analitikus, illewe
rlszletezl nyilv6ntartasokat is), legal6bb 8 6vig kell olvashat6 formdban, a krinyvel6si feljegyz6sek
hivatkoz6sa alapjdn visszakereshet6 m6don meg6rizni.

V.2, Iratok meg6rz6si ideje

A koziratokr6l, a krizlev6ltarakr6l 6s a maginlev6lt6ri anyag v6delm6r6l sz6l6 L995. 6vi LXVL tcirv6ny,
valamint az MVH Zrt. iratkezel6si szabilyzata alapjan az MVH Zrt. a tev6kenys6ge sor6n l6trejritt, nem
selejtezhet6 krjziratokat keletkez6stiktdl szdmltva L5 6vig 6rzi meg, majd Stadja a lev6ltarnak.
Azon szem6lyes adatok tekintet6ben, melyeket az MVH Zrt. Altal nem selejtezhet6 krizokirat tartalmaz, az
adatkezel6s id6tartama a III. fejezetben foglaltakt6l elt6r6en a jelen fejezetben meghatArozott ideig 6ll
fenn.

VI. Szem6lves adatok t6rol6sa 6s biztonsdea
A vagyonelemek 6rt6kesft6s6vel risszeftigg6, szem6lyes adatot tartalmaz6 papir alapri lev6l, ktildem6ny,
egy6b dokumentum az adott tigyszdm alatt vezetett dosszi6kba kertil, melyhez kizflr6lag az MVH ZrL
arra jogosult munkav5llal6ja f6rhet hozzA.

Az MVH Zrt.-hez 6rkezett, szem6lyes adatot tartalmaz6 papir alaprl lev6l, ktildem6ny, ery6b
dokumentum 6rkeztet6s6t, iktatasdt krivet6en, a dokumentum elektronikus k6p6t az MVH Zrt. pdf.
formdtumban informatikai rendszer6ben is terolja. Az elektronikus levelek (e-mail) 6rkeztet6s6t,
iktaHset krivet6en szint6n az informatikai rendszerbe kertilnek.
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A papir alapri dokumentumok kezel6s6re, v6delm6re vonatkoz6 technikai 6s szervez6si szabdlyokat
jelen szabdlyzat, illetve az MVH ZrLlratkezel6si szabdlyzata,az Iratkezeldsi jogosults6gi rendszerr6l sz6l6
szabiiyzatatartalmazzAk.
Az informatikai rendszer azon tril, hogy tirolja az 6rkeztetett 6s kiktildtitt papir alapri dokumentumok
szkennelt k6p6! tartalmazza a jelen nyilvintartasban felsorolt szem6lyes adatot is, amelyekb6l riportok
k6szfthet6k.

Az informatikai rendszerben tiirolt, ismertetett szemelyes adatok tekintetdben teljes riport k6szft6si
jogosultsdggal kizArllag az Informatikai 6s tigyviteli osztAly munkatArsai rendelkeznek, r6szleges
riportk6szft6si jogosults6ggal pedig azok a felhasznSl6k, akiket az alkalmazott jogosultsdgi be6llftiiiok
f<ilhatalmaznak

erre. Bels6 felhasznil6k eset6ben az elk6sztilt riportok Liroliisaval

6s

felhaszndlhat6siig6val kapcsolatos el6fr6sokat az MVH Zrt Informatikai Biztons6gi SzabAlyzata
tartalmazza, ktils6 felhasznii6k, adatfeldolgoz6k eset6ben err6l azok a szerz6d6sek rendelkeinek,
amelyek az MVH Zrt-vel trirt6n6 egyrittmiik<id6sr6l sz6lnak.
Adatbiztons6g tekintet6ben megtett technikai ieltegfi garanci6lis int6zked6sek:

Az MVH Zrt. munkavdllal6i ktiltinbciz6 jogosultsitgi, hozzAf6r6si szintekkel rendelkeznek az
informatkai rendszer tekintet6ben. A jogosultsiigi szintek kiosztdsdnak rendje dokumenuilt,
szabiilyozott. Az informatikai rendszer a NISZ Nemzeti Infokommunikdci6s Szolg6ltat6
Zdrtktirfien Mfkdd6 R6szv6nytdrsas6g (a tovdbbiakban: NISZ Zrt.) itltal biztosftott informatikai
krirnyezetben taliilhat6, illeWe mfi kridik.

A

hAl6zan kiszolgiil6 g6peken (szerverek) tdrolt adatokhoz csak megfeleld jogosults6ggal

rendelkez6 szem6lyek f6rhetnek hozzA. A jogosultsdgi szintek kiosztas6nak rendje dokument6lt.
A NISZ Zrr.. eft:J biztosftott informatikai krirnyezet r6sze a tfizfal6s vfrusirt6 szolgdltakis, amely
biztosftja, hogy illet6ktelen k{ils6 beavatkozdsra 6shozzAflr6sre ne kertilhessen soi.
Az adahreszt6sek elkertil6se 6rdek6ben a NISZ Zrt. az tizemeltet6si rendje szerint folyamatos
ment6st biztosit, amelynek l6nyege: k6thetente teljes adatment6s, majd naponta a v{itozdsok
ment6se. A napl6ziisra az alkalmazott rendszer keretein beltil keriil sor.

VII. Erintettekiogai
VII.1. A szem6lyes adatok trirl6se
Az MVH Zrt. k<iteles

ttirtilni

a kezelt szem6lyes adatot, ha

a) az 6rintett azt k6ri, illet6leg hozzAjArullsdt

b)

cJ

d)
e)

visszavonja, kiv6ve, ha a GDpR az adatok

tovdbbi kezel6s6t lehet6v6 teszi;
azadatkezel6s c6lja megszfint;
az 6rintett tiltakozik az MVH Zrt jogos 6rdek6n alapul6 adatkezel6s ellen, kiv6ve ,ha az
MVH Zrt. k6pes ktiz6rthet6en bizonyitani az 6rintett szAmAra az adatkezel6s jogossdgdt;
a szem6lyes adatokat az MVH Zrt. jogellenesen kezelte;
az adatkezel6s hatarideje eltelt.

Az 6rintett k6relmet nyujthat be szem6lyes adatainak ttirl6se ir6nt.

VII.2. Az adatkezel6s korldtoz6sihoz val6 jog
Az MVH Zrt.

korlitozza

a)

a szem6lyes adatok kezel6s6t, ha
az 6rintett vita$a a szem6lyes adatok pontoss6gd! mikor is a korl6tozds a pontositSshoz

bl

az adatkezel6s jogellenes , de az 6rintett ellenzi adatainak ttirl6sdt 6s kdri a felhasznalds

c)

sziiks6ges id6tartamra vonatkozik;

korliitoziis6t;

az adatkezel6si c6l megszfin! de az drintett k6ri adatainak kezel6s6t jogi

ig6nye

6rv6nyesft6s6hez;

d) az 6rintett tiltakozott az ad,atkezel6s ellen.
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Az drintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az MVH
egyike fenn6ll.

Zrt korlitozza

az adatkezel6st, ha a fenti felt6telek

VII.3. A helyesbit6shez val6 jog

Az 6rintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az MVH Zrt. indokolatlan k6sedelem n6lktil helyesbitse a rd
vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Az MVH Zrt. az 6rintett ktikin k6r6se n6lktil is kriteles
pontositani, javftani az Altala helytelentil kezelt adatot.
VII.4. A tiltakozdshoz val6 iog

Az 6rintett jogosult arra, hogy bdrmikor tiltakozzon szem6lyes adatainak kezel6se ellen, ha azMYHZrt.
6ltal folytatott adatkezel6s az MVH Zrt. jogos 6rdek6n alapul. Tiltakozds eset6n az MVH Zrt. kizAr6lag
akkor kezelheti tov6bb az 6rintett adatait, ha bizonyitja, hogy jogos 6rdeke els6bbs6get 6lvezaz 6rintett
6rdeleivel szemben.
VII.5. Az 6rintett hozzdf6r6si joga

Az 6rintett jogosult arra, hogy az MVH Zrt.-t6l k6relm6re visszajelz6st kapjon arra vonatkoz6an, hogy
szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e (,,hozziif6r6si iog"). Az MVH Zrt az 6rintett k6r6s6re
ktiltin tAi6koztatAst nyriit az adatkezel6s c6ljai, az adatok kateg6ri6i, a tovdbbftassal 6rintett cimzetteh
az adatkezel6s id6tartama, az 6rintetti jogok gyakorldsa, a feltigyeleti hat6s6gndl trirt6n6 panaszt6tel, az
adatok forrdsa tekintet6ben. Az MVH Zrt. Altal6noss6gban k<iteles teljesk<irfi 6s ktiz6rthet6 taj6koztatast
nyfitani az 6rintett r6sz6re az adatkezel6ssel risszeftigg6 l6nyeges krirtilm6nyekr6l. Ha az 6rintett kdri, az
MVH

Zrt a szem6lyes adatok mdsolatat rendelkez6s6re bocsdtja.
VII.6. Erintetti k6relmek benyrijtds6nak. kezel6s6nek rendje

Az 6rintettek a szem6lyes adataik kezel6s6vel kapcsolatos k6relmeiket friisban (e-mailben, postai
jelenthetik be az al6bbi el6rhet6s6gi cimeken.

[ton)

Az MVH Zrt. el6rhet6s6gei:
cfm: 7122 Btdapest V5rosmajor u. 35.

-

e-mail cim: info@mvhzrt.hu
tigyf6lfogadAsi id6: H - P, 8:00

-

L7:00

Az MVH Zrt. indokolatlan k6sedelem n6lktil, legfeljebb a k6relem be6rkez6s6t5l szdmitott egy h6napon
beltil tdj6koztatja az 6rintettet a k6relme nyom6n hozott int6zked6sekr6l, k6rt informdci6kr6l. A
tdj6koztatdst az MVH Zrt. az 6rintett 6ltal k6rt m6don adja meg.

Ha a k6relmet bennijt6 szem6ly kil6te k6ts6ges, Az MVH Zrt. az 6rintett szem6lyazonossdgSnak
megerSsftds6hez sztiks6ges tovdbbi informAci6kat k6rhet. Az MVH Zrt. a kieg6szit6 tAjlkoztatdsra felhfv6
level6t a k6relem be6rkez6s6t krivet6 5 napon beltil megktildi.
Az MVH Zrt. az 6rintetti jogokkal kapcsolatos uj6koztatis 6s int6zked6s tekintet6ben ktiltin diiazAst
f6szabAly szerint nem sz6mit fel, kiz6r6lag abban a kiv6teles esetben, ha a k6relem egy6rtelmfen
megalapozatlan vagy az 6rintett az adatokr6l t<ibbsztiri mdsolatot k6r 6s a k6relem teljesit6se ktil<inrisen
jelent6s adminisztrativ kdlts6ggel jiir.
Az 6rintett hal6l6t k<ivet6 rit 6ven beltil az 6rintett hozzAf|rdsi jog6t, a helyesbft6shez val6 jogot, a
tcirl6shez val6 jogot, a korl6tozdshoz val6 jogot 6s a tiltakoz6shozval6 jogot az 6rintett meghatalmazottja
jogosult 6rv6nyesiteni. A meghatalmazdst kdzokiratba, teljes bizonyit6 erej[i magdnokiratba kell foglalni,
iigyint6z6si rendelkez6ssel kell ell6tni, tovibbd az MVH Zrt.-n6l kell megtenni.Haaz 6rintett 6let6ben nem
tett meghatalmazAst, az 6rintett Polgdri Tdrv6nykonyv szerinti kdzelihozzAtartoz6ja annak hiSny6ban is
gyakorolhatja az 6rintettet megillet6 helyesbft6shez val6 jogot, tiltakozAshoz val6 jogog valamint - ha az
adatkezel6s mAr az 6rintett 6let6ben is jogellenes volt vagy az adatkezel6s c6lja az 6rintett hal6ldval
megsziint - a trirl6shez 6s a korldtozdshoz val6 jogotaz 6rintett haldldt krivet6 <it 6ven beltil.
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VII.7, Erintett jogorvoslati lehet6s6gei
Nemzeti Adaw6delmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6sdgndl benyfjthat6 panasz

Amennyiben az 6rintett rigy v6li, hogy a szem6lyes adataival kapcsolatos k6relm6t az MVH Zrt.-nek nem

sikertlt megnyugtat6 m6don rendeznie, vagy rigy ft6li meg, hogy

szem6lyes adatai kezel6s6vel

kapcsolatban srilyos jogs6relem 6rte, illet6leg az MVH Zrt. az adatkezel6s sor6n nem tartja be a GDp& Info
w. rendelkez6seit, rigy a Nemzeti AdaW6delmi 6s Inform6ci6szabadsAg Hat6sdgndl jogosult

panaszbejelent6st tenni. K6riiil$ ha esetlegesen jogs6rt6st 6szlelnek Tlrsasiigunk r*sz6r6l,
mindenekel6tt sziveskedienek T{rsasiigunkhoz fordulni a iogs6rt6s orvosliisa 6rdek6ben. Az MVH
ZrL minden sztiks6ges int6zked6st megtesz annak 6rdek6ben, hogy a felmertil6 panaszokat az
6rintettek 6rdekeinek megfelel6en rendezni tudia.
A Nemzeti Adaw6delmi 6s Inform6ci6szabadsiig el6rhet6s6gei
sz6khely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacfm:7374 Budapesg Pf. 603.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1470

o
o
o
o
o
.

e-mail:uSrfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Bir6s6ghoz fordul6s joga
Az 6rintett iiltal tapasztalt jogellenes adatkezel6s eset6n polgiiri peft kezdem6nyezhet az MVH Zrt. ellen. A

per elbirdldsa a ttirv6nysz6k hataskrir6be tartozik. A per
szerinti trirv6nysz6k el6tt is megindithat6.

-

az 6rintett vdlasztiisa szerint

-

a lak6helye
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