Adatkezelési tevékenység (standard)

Az adatkezelés célja

Csoporton kívüli címzett

Érintetti kör

Személyes adatok kategóriái

Belső Adatfeldolgozó

Adatátadás célja

Címzett neve (vagy
jogszabályban feljogosított
szerv)

-

-

BELSŐ adatfeldolgozó
társaság (nem informatikai)

Belső adatfeldolgozó
informatikai szolgáltató
társaság

Személyes adatok vagy információk felsorolása

Az adatkezelés jogszerűsége

Különleges adatok
(igen/nem) felsorolása

Gyermekek adatai
(igen/nem) felsorolása.
Forrás minden
esetbenmunkavállaló. (Ha
nem ő a szülői felügyeletet
gyakorló személy, akkor
annak hozzájárulásával.)

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés forrása

I. HUMÁN ERŐFORRÁS CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése
Munkaszerződés megkötése, módosítása, megszüntetése,
nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése, felhasználása,
tárolása, törlése.

Társasági munkavállaló

Társaság első számú vezetője

Munkaköri leírás és az Mt. 46.§ szerinti tájékoztató
elkészítése, módosítása, nyilvántartása érdekében az adatok
Munkaszerződéshez jogszabály szerint szükséges egyéb
munkavállalói bejelentések, nyilatkozatok munkáltató általi
kezelése, nyilvántartása (pl. bankszámla adatok,
foglalkoztatással járó egyéb jogviszony, Kgt. Szerinti egyéb
tisztségviselői megbízás stb.) Kinevezésekhez szükséges
egyéb nyilatkozatok és dokumentumok (tulajdonosi
határozatok) nyilvántartása. Kinevezéshez szükséges
nyilatkozatok és dokumentumok (tulajdonosi határozatok)
nyilvántartása.
Munkaalkalmassági, foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
ellenőrzés nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése,
felhasználása, tárolása, törlése.
Képzéstervezés, képzésszervezés, karriertervezés,
orientációs, munkáltató által kötelező és egyedi oktatások
dokumentálása, nyilvántartása érdekében az adatok
rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Teljesítményértékelési rendszer működtetése érdekében az
érintett adatainak és az érintettre vonatkozó információk
nyilvántartása, rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társasági munkavállaló

Munkaidőnyilvántartás (ezzel összefüggésben a
keresőképtelenség nyilvántartása), szabadságnyilvántartás
érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása,
VBKJ (cafetéria) rendszer működtetése érdekében az adatok
rögzítése, felhasználása, tárolása, továbbítása, törlése.

Kollektív szerződésben szereplő vagy munkáltató által egyéb
módon biztosított szociális és jóléti célú juttatások biztosítása
érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása,
továbbítása, törlése.

ügyintézés

Társaság első számú vezetője

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében

nem

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím, adószám

Munkaviszony megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím (állandó, ideiglenes), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel,
Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím,
Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és
egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, egyéb juttatások,
erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító okmány adatai, lakcímkártya adatai, ha a munkabért magán emailcímre kéri, akkor a magán email
cím, önéletrajz

nem

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím, adószám

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

-

N
N

Vértesi Erőmű Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.

-

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Jogviszonyban érintett tagvállalat, Jogviszony kezdete, vége, Díjazás
Név, munkakör, HAY szint, iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, nyelvtudás, szakmai kompetenciák
Név, munkakör, HAY szint, iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, nyelvtudás, szakmai kompetenciák
Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel,

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Munkaviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése
Munkaviszony megszűnése

Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

-

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel,

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

VÉRT, SwissClinic
VÉRT, SwissClinic
VÉRT, SwissClinic

név, születési hely, idő, munkakör, munkaköri alkalmasság eredménye
név, születési hely, idő, munkakör, munkaköri alkalmasság eredménye
név, születési hely, idő, munkakör

munkaköri alkalmasság
munkaköri alkalmasság
munkaköri alkalmasság

nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

MVM Zrt. HR

-

MVM Zrt. HR

-

ügyintézés
ügyintézés

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím (állandó, ideiglenes), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel,
Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím,
Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és
egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, egyéb juttatások,
erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító okmány adatai, lakcímkártya adatai, ha a munkabért magán emailcímre kéri, akkor a magán email
cím, önéletrajz

-

Foglalkozás egészségügyi szolgáltató, N
Foglalkozás egészségügyi szolgáltató, N
N

Társasági munkavállaló

-

-

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Oktatások dokumentálása keretében: Név, munkahely, munkakör, Képzéstervezés keretében ezen kívül születési hely, idő, végzettség
igazolására vonatkozó adatok, új képzésre vonatkozó adatok.

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Orientációs oktatás: jogos érdek, Egyedi oktatás:
hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

-

-

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Oktatások dokumentálása keretében: Név, munkahely, munkakör, Képzéstervezés keretében ezen kívül születési hely, idő, végzettség
igazolására vonatkozó adatok, új képzésre vonatkozó adatok.

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Orientációs oktatás: jogos érdek, Egyedi oktatás:
hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy

-

-

Oktatások dokumentálása keretében: Név, munkahely, munkakör, Képzéstervezés keretében ezen kívül születési hely, idő, végzettség
igazolására vonatkozó adatok, új képzésre vonatkozó adatok.

nem

Jogviszony megszűnése

Orientációs oktatás: jogos érdek, Egyedi oktatás:
hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

-

-

Társaság első számú vezetője
Munkabér és egyéb járandóság elszámolás keretében az
érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása,
továbbítása, törlése.

ügyintézés

Vértesi Erőmű Zrt.

N

ügyintézés

MVM Zrt. HR

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, munkakör, munkahelyi email cím, HAY besorolás, kompetencia értékelés eredménye, feladatok értékelésénk eredménye

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, munkakör, feladatok teljesítésének az eredménye

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

Ha van: szakszervezeti tagság

nem

Munkaviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

Kifizetés

Bank, NÜSZ

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete,
Munkabér, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári
adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás

Társaság első számú vezetője

Kifizetés

Bank, NÜSZ

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete,
Munkabér, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári
adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás

Ha van: szakszervezeti tagság

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Kifizetés

Bank, NÜSZ

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete,
Munkabér, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári
adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás

Ha van: szakszervezeti tagság

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

N
N

Vértesi Erőmű Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.

név, munkakör, munkarend, ledolgozott munkaidő, távollét, TAJ szám
név, munkakör, munkarend, ledolgozott munkaidő, távollét, TAJ szám
név, munkakör, munkarend, ledolgozott munkaidő, távollét, TAJ szám

keresőképtelenség igazolása,
keresőképtelenség igazolása,
keresőképtelenség igazolása,

nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség
Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség
Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében

-

-

Társasági munkavállaló

Ügyintézés

Nyugdíjpénztárak, egészség- és
önsegélyező pénztárak, SZÉP kártya
szolgáltató stb.

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím (állandó, ideiglenes, tartózkodási), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel,
Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím,
nem
Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző
munkáltatói igazolás, egyéb juttatások, lakcímkártya adatai

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím, adószám

Munkaviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

Ügyintézés

Nyugdíjpénztárak, egészség- és
önsegélyező pénztárak, SZÉP kártya
szolgáltató stb.

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím (állandó, ideiglenes, tartózkodási), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel,
Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím,
nem
Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző
munkáltatói igazolás, egyéb juttatások, lakcímkártya adatai

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím, adószám

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

ügyintézés

Nyugdíjpénztárak, egészség- és
önsegélyező pénztárak

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím (állandó, ideiglenes, tartózkodási), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel,
Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím,
Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és
nem
egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, egyéb juttatások,
erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító okmány adatai, lakcímkártya adatai, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás esetén az ingatlan, a
tulajdonszerzés, és az tulajdonszerződéshez pénzintézettől igénybevett hitel adatai

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím

Munkaviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

ügyintézés

Nyugdíjpénztárak, egészség- és
önsegélyező pénztárak

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím (állandó, ideiglenes, tartózkodási), Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel,
Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím,
Munkahelyi telefonszám, Gyermekek adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és
nem
egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám, Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, egyéb juttatások,
erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító okmány adatai, lakcímkártya adatai, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás esetén az ingatlan, a
tulajdonszerzés, és az tulajdonszerződéshez pénzintézettől igénybevett hitel adatai

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló hozzátartozója

ügyintézés

Nyugdíjpénztárak, egészség- és
önsegélyező pénztárak

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési idő, Anyja neve, Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosítója, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás esetén az
ingatlan, a tulajdonszerzés, és az tulajdonszerződéshez pénzintézettől igénybevett hitel adatai

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím

Jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím

Az alapszerződés megszűnéséig

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

Munkáltatói lakáskölcsön igény elbírálása, szerződés
megkötése és nyilvántartása, kölcsön folyosítása, törlesztés
ellenőrzése, eljárás visszafizetés elmaradása esetén,
jelzálogjog bejegyzése és törlése. Mindezek érdekében az
adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

fogyatékosság fennállása

Társasági munkavállaló

Igény teljesítése, ügyintézés

Bank, Földhivatal

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Adó- és járulékszámításhoz szükséges adatok, Adó-azonosító jel, Adók, Adószám /Adóazonosító jel, Ágazatközi besorolás, Állampolgárság,
Anyja családneve, Anyja keresztneve, Anyja neve, Bankszámlaszám, Belépési dátum, Besorolási kategória, Cég neve, Cégautó juttatás, Céges
mobiltelefon használat, Cégjegyzési jog, Cím adatok, Családnév, Díjazás (IG és FB tagok), Egészség-biztosítási kártya, Egyéni adószám, E-mail
címek, Értesítési cím, Értesítési cím (tartózkodási helye), Felettes vezetőp, FEOR-szám standard, Foglalkoztatás módja, Foglalkoztató cég,
Gépkocsi vezetői engedély száma, gyermek(ek) adóazonosító jel, gyermek(ek) anyja neve, gyermek(ek) lakcím, gyermek(ek) neve,
gyermek(ek) személyi azonosító (személyi szám), gyermek(ek) születési hely, gyermek(ek) TAJ száma, Határozott/határozatlan idejű szerződés,
HAY besorolási kategória, Hozzátartozó adatok, Hozzá-tartozói minőség, idő, Írásbeli figyelmeztetés, Iskolai és szakképzés adatok, járulékok,
Jogviszony elismeréhez kapcsolódó dátumok, Jövedelmek, Jövedelmi adatok, Kilépési dátum, Kilépési ok, Kilépő papírok (előző munkahelyről), Kitüntetések, Korábbi munkáltatói dokumentu-mok, Korkedvezményre jogosító munkakör, Költséghely, Lakcím, Lakcím, Lakcímkártya
száma, Letiltások, Levonások, levonásokhoz szükséges adatok, Más/előző munkaadók, Munkába állás dátuma, Munkából kilépés dátuma,
nem
Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi és céges telefonszámok, Munkaidőadatok, Munkaképesség-csökkenés adatok, Munkakör, Munkakör /
beosztás, Munkaköri biztonság besorolás, Munkarend jellege (kötött/kötetlen), Munkarendszabály, Munkavégzés helye, Nem, Név,
Önéletrajz, Önkéntes pénztári adatok, Pénztári tagkód, Pozíció , Privát mobiltelefon, Privát vezetékes telefon, Próbaidő, Rendszeres és nem
rendszeres járandóságok mértéke, Saját gépjármű használat, Saját gépjármű használat / saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Statisztikai
kód, Súlyos fogyatékos-kód, Számfejtési jogcímek, Számfejtett összegek, Szem.igazolvány sz., Személy-azonosító igazolvány száma, Személyi
csoport, Személyi kör, Szervezeti egység, Szolgáltatóval kötött szerződés száma, Születési dátum, Születési hely, Születési ország, Születési
utónév, Születési vezetéknév, TAJ szám, Tanulmányi szerződéssel kapcsolatos adatok, Társadalombiztosítási azonosító jel, Tartozás adatai,
Tartózkodási hely, Távollétkeretek, TB ellátásáok számfejtéséhez szükséges adatok, TB ellátások, TB kifizetőhely, Telefonszám,
Teljesítményértékelés adatok, Titulus, Törzsszám, ingatlan adatai, ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatos adatok, Útlevélszám , Utónév ,
Üzemegészségügyi adatok , Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon, Vállalati vezetékes telefon, Végzettséget igazoló okmányok,
Végzettségi adatok, Végzettségre vonatkozó adatok, Vezetői állású munkavállaló

Társasági munkavállaló adóstársai, együttköltöző hozzátartozói lakáskölcsönre tekintettel

Igény teljesítése, ügyintézés

Bank, Földhivatal

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Személyi igazolvány szám, Lakcímkártya szám, Személyi szám, Adóazonosító jel,
Bankszámlaszám, Hozzátartozói minőség, ingatlan adatai, ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatos adatok

nem

igen: név, születési hely, idő,
anyja neve, lakcím

Az alapszerződés megszűnéséig

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, ó szervezet, szerződéses díj,
Társadalombiztosítási adatok, Bankszámlaszám,

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

Munkavégzésre irányuló szerződések (Ptk.) megkötése,
módosítása, megszüntetése, teljesítése. Mindezek érdekében Természetes személy szerződő fél
az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása,
törlése

-

-

Adatkezelési tevékenység (standard)

Csoporton kívüli címzett

Személyes adatok kategóriái

Belső Adatfeldolgozó

Belső adatfeldolgozó
informatikai szolgáltató
társaság

Az adatkezelés jogszerűsége

Adatátadás célja

Címzett neve (vagy
jogszabályban feljogosított
szerv)

Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy

-

-

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, ó szervezet, szerződéses díj,
Társadalombiztosítási adatok, Bankszámlaszám,

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

Más adatkezelő, a szerződő fél, mint
adatkezelő. Nem nyilvános forrás.

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője

-

-

N
N

MVMI
MVMI

Szabályzatban kerül meghatározásra, azt követően itt rögzítendő.
Szabályzatban kerül meghatározásra, azt követően itt rögzítendő.

nem
nem

nem
nem

Szabályzatban kerül meghatározásra, azt követően itt rögzítendő.
Szabályzatban kerül meghatározásra, azt követően itt rögzítendő.

Hozzájárulás
Hozzájárulás

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

Az adatkezelés célja

Érintetti kör

BELSŐ adatfeldolgozó
társaság (nem informatikai)

Személyes adatok vagy információk felsorolása

Különleges adatok
(igen/nem) felsorolása

törlése.

Kilépő interjú lefolytatása céljából az adatok rögzítése,
tárolása.

Gyermekek adatai
(igen/nem) felsorolása.
Forrás minden
esetbenmunkavállaló. (Ha
nem ő a szülői felügyeletet
gyakorló személy, akkor
annak hozzájárulásával.)

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés forrása

Jogszabály által előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
NAV bejelentés, TB bejelentés, adatszolgáltatás, Statisztikai
adatszolgáltatások, Munkaviszonyra vonatkozó egyéb
hatósági adatszolgáltatások és nyilvántartások (pl. Kgt.)
érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása,
törlése.

Társasági munkavállaló

hatósági előírásoknak való
megfelelés

Jogszabályban feljogosított szerv

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert
iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek
adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám,
Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok

nem

igen: név, születési idő, TAJ
szám, fogyatékosság

Adóév végét követő (alapesetben 5 év) elévülési időig

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

hatósági előírásoknak való
megfelelés

Jogszabályban feljogosított szerv

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, Munkaviszony kezdete, Elismert
iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér, Munkahelyi e-mail cím, Munkahelyi telefonszám, Gyermekek
adatai, Társadalombiztosítási adatok, Önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagság, Önsegélyező és egészségpénztári adatok, Bankszámlaszám,
Előző munkáltatói igazolás, Végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok

nem

igen: név, születési idő, TAJ
szám, fogyatékosság

Adóév végét követő (alapesetben 5 év) elévülési időig

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Jogviszonyban érintett tagvállalat, Jogviszony kezdete, vége, Díjazás

nem

nem

Adóév végét követő (alapesetben 5 év) elévülési időig

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel,

igen: várandósság

Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

hatósági előírásoknak való
megfelelés

Jogszabályban feljogosított szerv

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel,

igen: várandósság

Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési
időig

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

hatósági előírásoknak való
megfelelés

Jogszabályban feljogosított szerv

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel,

igen: várandósság

igen: név, anyja neve, születési
igen: név, anyja neve, születési
idő, TAJ szám, fogyatékosság,
adószám
igen: név, anyja neve, születési
idő, TAJ szám, fogyatékosság,
adószám

Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési időig Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

N

MVMI

Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Képzettség, végzettség, szakmai gyakorlat, Korábbi munkáltatók, munkakörök

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Társasági munkavállaló
Gyermek utáni pótszabadság megállapítása, gyermek
születésekor járó pótszabadság megállapítása, családi
adókedvezményre való jogosultság, gyermekápolási táppénz Társaság első számú vezetője
nyilvántartása, gyermek születésével összefüggő juttatások
megállapítása és bejelentések tétele érdekében az adatok
Társasági munkavállaló hozzátartozója
rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbításatörlése.

hatósági előírásoknak való
megfelelés
hatósági előírásoknak való

Üres pozíciókra történő kiválasztás, HR kapacitáspótlás
Utánpótlás menedzsment, önéletrajzok nyilvántartása,
tárolása, törlése.

Társasági munkavállaló

-

-

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Humán erőforrás kontrolling
Személyi jellegű ráfordítások tervezése, elhatárolása, tervtény eltérés elemzése. Adatok rögzítése, felhasználása.

Társasági munkavállaló

Igény teljesítése, ügyintézés

MVM Zrt., NÜSZ

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör,
Munkabér

nem

nem

Adóév vége + 5 év

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

Igény teljesítése, ügyintézés

MVM Zrt., NÜSZ

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Születési idő, Munkaviszony kezdete, Elismert iparági jogviszony kezdete, Foglalkoztató szervezet, Munkakör, Munkabér

Ellenőrizendő

Ellenőrizendő

Adóév vége + 5 év

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Igény teljesítése, ügyintézés

MVM Zrt., NÜSZ

N

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, Jogviszonyban érintett tagvállalat, Jogviszony kezdete, vége, Díjazás

Ellenőrizendő

Ellenőrizendő

Adóév vége + 5 év

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

N
N
N
N

VÉRT
VÉRT
VÉRT
VÉRT

Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, E-mail cím, Fénykép hozzájárulás esetén.
Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, E-mail cím, Munkavégzés helye, Fénykép hozzájárulás esetén.
Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, E-mail cím, Munkavégzés helye, Fénykép hozzájárulás esetén.
Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, E-mail cím, Munkavégzés helye, Fénykép hozzájárulás esetén.

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.
Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.
Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.
Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

N

VÉRT

Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, E-mail cím, Munkavégzés helye, Fénykép hozzájárulás esetén.

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.

közvetlenül az érintett

Mobiltelefon szolgáltató társaság
Mobiltelefon szolgáltató társaság
Mobiltelefon szolgáltató társaság
Mobiltelefon szolgáltató társaság

VÉRT
VÉRT
VÉRT
VÉRT

Név, lakcím, értesítési cím, anyja neve, születési adatok, beosztás, munkahely, törzsszám, ügyfélszám, telefonszám
Név, lakcím, értesítési cím, anyja neve, születési adatok, beosztás, munkahely, törzsszám, ügyfélszám, telefonszám
Név, lakcím, értesítési cím, anyja neve, születési adatok, beosztás, munkahely, törzsszám, ügyfélszám, telefonszám
Név, lakcím, értesítési cím, anyja neve, születési adatok, beosztás, munkahely, törzsszám, ügyfélszám, telefonszám

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek
Hozzájárulás

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

II. INFORMATIKAI ÉS TÁVKÖZLÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Csoportszintű belső telefonönyv (nyilvántartás, rögzítés,
tárolás, törlés)

Mobil rádiótelefon szolgáltatással, mobil internet hozzáférési
szolgáltatással vagy ezekkel összefüggő elektronikus
hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés,
nyilvántartás, számlakezelés, belső költségkezelés érdekében
az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.
Helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás
igénylésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos
ügyintézés, nyilvántartás, számlakezelés érdekében az adatok
rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Informatikai és információs szolgáltatások igénylésével,
módosításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés,
nyilvántartás, számlakezelés. Mindezek érdekében az adatok
rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Felhasználói bejelentések kezelése, a felhasználók által
igénybevett szolgáltatások nyilvántartása, incidenskezelés,
változáskezelés, problémakezelés, eseménykezelés.

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy

Mobiltelefon szolgáltató társaság

VÉRT

Név, lakcím, értesítési cím, anyja neve, születési adatok, beosztás, munkahely, törzsszám, ügyfélszám, telefonszám

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

N
N
N
N

NET
NET
NET
NET

MVMI
MVMI
MVMI
MVMI

Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, Munkavégzés helye, Felhasználó azonosító
Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, Munkavégzés helye, Felhasználó azonosító
Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, Munkavégzés helye, Felhasználó azonosító
Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, Munkavégzés helye, Felhasználó azonosító

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

N

NET

MVMI

Munkáltató, Név, Beosztás, Telefonszám, Munkavégzés helye, Felhasználó azonosító

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

N
N
N
N

VÉRT
VÉRT
VÉRT
VÉRT

EVK igénylőlapon meghatározott adatok (alap adatok: név, munkáltató, beosztás, törzsszám)
EVK igénylőlapon meghatározott adatok (alap adatok: név, munkáltató, beosztás, törzsszám)
EVK igénylőlapon meghatározott adatok (alap adatok: név, munkáltató, beosztás, törzsszám)
EVK igénylőlapon meghatározott adatok (alap adatok: név, munkáltató, beosztás, törzsszám)

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

N

VÉRT

EVK igénylőlapon meghatározott adatok (alap adatok: név, munkáltató, beosztás, törzsszám)

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

N
N
N
N

VÉRT
VÉRT
VÉRT
VÉRT

Név, email cím, telefonszám, AD azonosító, törzsszám, cég neve, beosztás
Név, email cím, telefonszám, AD azonosító, törzsszám, cég neve, beosztás
Név, email cím, telefonszám, AD azonosító, törzsszám, cég neve, beosztás
Név, email cím, telefonszám, AD azonosító, törzsszám, cég neve, beosztás

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek
Jogos érdek

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

N

VÉRT

Név, email cím, telefonszám, AD azonosító, törzsszám, cég neve, beosztás

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

BSZK

BSZK

III. BIZTONSÁGI CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Társaság területére történő belépés érdekében beléptető
rendszer működtetése, belépőkártyák igénylése,
nyilvántartása, jogosultság engedélyezése, beléptető
pontokon történő áthaladás során keletkezett adatok
rögzítése, felhasználása

A Társaság területén az élet- és vagyonbiztonság érdekében
kamerás megfigyelőrendszer működtetése (képfelvétel
rögzítése, felhasználása)

REVIR Ügyeleti rendszerben bejelentést tevő személyek
adatainak rögzítése, a bejelentéssel esetleg érintett
A munkavállalók felvételével kapcsolatos humánbiztonsági
ellenőrzés során, biztonsági szempontból kockázatos
munkakörbe helyezéssel kapcsolatos vizsgálat céljából a
Biztonsági szabályzatban előírt humánkockázati ellenőrzés
során az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyok
meghatározása és a nemzetbiztonsági jogszabályban
meghatározott ellenőrzés ügyintézése céljából a Biztonsági
szabályzatban előírt adatok rögzítése, tárolása, felhasználása,
törlése. Biztonsági szakvélemény másolat, személyi
biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély, változás
bejelentő adatlap, cég-adatlap, titoktartási nyilatkozat.
Kötelező munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása,
nyilvántartása. Az adatok tárolása, felhasználása, törlése.

Jogszabály által előírt munkabaleseti jegyzőkönyvek
nyilvántartása. Az adatok tárolása, felhasználása, törlése.
Az információbiztonság és a rendkívüli helyzetek kezelése
érdekében az Információbiztonsági és rendkívüli helyzet
kezelési szabályzatban előírt nyomtatványok használata
során a személyes adatokat tartalmazó nyomtatványok
tárolása, felhasználása, törlése.
Járványveszély megelőzése, csökkentése, pandémiás
helyzetekben az energiaellátás műszaki biztonsága és az
üzletfolytonosság kockázatainak mérséklése.

Államdó belépőkártyák
elkészítése, vendég kártyák
kiadása, bevonása

Törzsszám, Név, PIN kód, Munkahely, Szervezeti egység, Kártya típusa, Kártya záma, Engedélyek, Ha releváns: rendszám

nem

nem

Működtetés során keletkezett adatok: adat keletkezése + 6 hónap,
Működtetéshez kezelt adatok: jogosultság megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

Törzsszám, Név, PIN kód, Munkahely, Szervezeti egység, Kártya típusa, Kártya záma, Engedélyek, Ha releváns: rendszám

nem

nem

Működtetés során keletkezett adatok: adat keletkezése + 6 hónap,
Működtetéshez kezelt adatok: jogosultság megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Törzsszám, Név, PIN kód, Munkahely, Szervezeti egység, Kártya típusa, Kártya záma, Engedélyek, Ha releváns: rendszám

nem

nem

Működtetés során keletkezett adatok: adat keletkezése + 6 hónap,
Működtetéshez kezelt adatok: jogosultság megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

Társasági munkavállaló

Térfigyelő rendszerek
eszközeinek üzemeltetése

Képmás, mozgókép

nem

nem

rögzítés + 3 munkanap, veszélyes anyag őrzése esetén 30 nap

Jogos érdek

Társaság első számú vezetője

Képmás, mozgókép

nem

nem

rögzítés + 3 munkanap, veszélyes anyag őrzése esetén 30 nap

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Képmás, mozgókép

nem

nem

rögzítés + 3 munkanap, veszélyes anyag őrzése esetén 30 nap

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Név, beosztás, elérhetőség
Név, beosztás, elérhetőség
Név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcíme, végzettségei(i), korábbi munkahelye(i), szülők neve,

nem
nem
Házastársa/élettársa neve,
Házastársa/élettársa neve,
Kedvtelések
Házastársa/élettársa neve,
Kedvtelések
Házastársa/élettársa neve,
Kedvtelések
Házastársa/élettársa neve,
Kedvtelések

nem
nem
Gyermekek neve

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő
Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő
Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek
Jogos érdek
Hozzájárulás

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

Gyermekek neve

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Gyermekek neve

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Gyermekek neve

Jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Gyermekek neve

Jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony megszűnése
Munkaviszony megszűnése
Jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

nem

Jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társasági munkavállaló

BSZK

MVM Zrt. BIG

BSZK

BSZK

BSZK
BSZK
Vértesi Erőmű Zrt.

BSZK

MVMI
MVMI

Társaság első számú vezetője

MVM Zrt. BIG

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcíme, végzettségei(i), korábbi munkahelye(i), szülők neve,

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

MVM Zrt. BIG

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcíme, végzettségei(i), korábbi munkahelye(i), szülők neve,

Természetes személy szerződő fél

MVM Zrt. BIG

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcíme, végzettségei(i), korábbi munkahelye(i), szülők neve,

Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy

MVM Zrt. BIG

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcíme, végzettségei(i), korábbi munkahelye(i), szülők neve,

Vértesi Erőmű Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.

Ellenőrzött személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja leánykori neve. Állampolgárság, munkáltató és munkakör
megnevezése.
Ellenőrzött személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja leánykori neve. Állampolgárság, munkáltató és munkakör
megnevezése.
Ellenőrzött személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja leánykori neve. Állampolgárság, munkáltató és munkakör
megnevezése.
Ellenőrzött személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja leánykori neve. Állampolgárság, munkáltató és munkakör
megnevezése.
Név, beosztás
Név, beosztás
Név, beosztás
Név, munkaadó neve

Vértesi Erőmű Zrt.

Név, munkaadó neve

nem

Vértesi Erőmű Zrt.

Adószám, Állampolgárság, Anyja neve, Családi állapot, Értesítési cím (tartózkodási helye), FEOR-szám standard, Foglalkoztatás jellege,
Foglalkoztatási jogviszonya, HR törzsszám, Lakcím, Nem, Név, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum,
Születési hely, TAJ szám, Telefonszám, Végzettségre vonatkozó adatok

Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy

egészségi állapotra vonatkozó külö nem

Irat keletkezése + 3 év

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

Társasági munkavállaló
MVM Zrt. BIG

MVMI

Név, beosztás, születési adatok, anyja neve, igazolvány szám, aláírás

nem

nem

Irat keletkezése + 3 év

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

MVM Zrt. BIG

MVMI

Név, beosztás, születési adatok, anyja neve, igazolvány szám, aláírás

nem

nem

Irat keletkezése + 3 év

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Vértesi Erőmű ZRt.MVMI
Zrt.

Név, Születési név, Születési idő, HR Törzsszám, Értesítési cím (tartózkodási helye), Munkáltató, Szervezeti egység, Munkakör, Telefonszám, E- Járványnak való kitettség,
nem
mail cím, Belföldi-külföldi tartózkodási hely, Úticél, Járványnak való kitettség, Fertőzésveszélyre vonatkozó adat
Fertőzésveszélyre vonatkozó adat

A járvány megszűnését követő 6 hónap

Jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f));
A különleges adat kezelése foglalkoztatással összefüggő
közvetlenül az érintett, vagy a munkáltatója,
munkajogi kötelezettség (GDPR 9. cikk (2) b)), az
egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények mint adatkezelő
biztosítása érdekében;
Vállalkozáscsoport ellenőrző társasága: Jogos érdeke

Társasági munkavállaló

Ellenőrzés, jelentés készítés,
statisztika készítés

Tulajdonosi, ill. jogszabályban
meghatározott felügyeleti
hatóságok, szervek

Vállalkozáscsoport szintű
Krízisteam, és a
Vállalkozáscsoport ellenőrző
Társasága a csoportszintű
biztonsági kontroll tevékenység
ellátása érdekében

Adatkezelési tevékenység (standard)

Az adatkezelés célja

Járványveszély megelőzése, csökkentése, pandémiás
helyzetekben az energiaellátás műszaki biztonsága és az
üzletfolytonosság kockázatainak mérséklése.

Csoporton kívüli címzett

Érintetti kör

Adatátadás célja

Címzett neve (vagy
jogszabályban feljogosított
szerv)

Társaság első számú vezetője

Ellenőrzés, jelentés készítés,
statisztika készítés

Tulajdonosi, ill. jogszabályban
meghatározott felügyeleti
hatóságok, szervek

Járványveszély megelőzése, csökkentése, pandémiás
helyzetekben az energiaellátás műszaki biztonsága és az
üzletfolytonosság kockázatainak mérséklése.

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Ellenőrzés, jelentés készítés,
statisztika készítés

Tulajdonosi, ill. jogszabályban
meghatározott felügyeleti
hatóságok, szervek

Járványveszély megelőzése, csökkentése, pandémiás
helyzetekben az energiaellátás műszaki biztonsága és az
üzletfolytonosság kockázatainak mérséklése.

Társaság területére belépő vendégek

Ellenőrzés, jelentés készítés,
statisztika készítés

Tulajdonosi, ill. jogszabályban
meghatározott felügyeleti
hatóságok, szervek

Személyes adatok kategóriái

Belső Adatfeldolgozó

BELSŐ adatfeldolgozó
társaság (nem informatikai)

Vállalkozáscsoport szintű
Krízisteam, és a
Vállalkozáscsoport ellenőrző
Társasága a csoportszintű
biztonsági kontroll tevékenység
ellátása érdekében
Vállalkozáscsoport szintű
Krízisteam, és a
Vállalkozáscsoport ellenőrző
Társasága a csoportszintű
biztonsági kontroll tevékenység
ellátása érdekében
Vállalkozáscsoport szintű
Krízisteam, és a
Vállalkozáscsoport ellenőrző
Társasága a csoportszintű
biztonsági kontroll tevékenység
ellátása érdekében

Belső adatfeldolgozó
informatikai szolgáltató
társaság

Személyes adatok vagy információk felsorolása

Az adatkezelés jogszerűsége

Különleges adatok
(igen/nem) felsorolása

Gyermekek adatai
(igen/nem) felsorolása.
Forrás minden
esetbenmunkavállaló. (Ha
nem ő a szülői felügyeletet
gyakorló személy, akkor
annak hozzájárulásával.)

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f));
A különleges adat kezelése foglalkoztatással összefüggő
munkajogi kötelezettség (GDPR 9. cikk (2) b)), az
egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények
biztosítása érdekében;
Vállalkozáscsoport ellenőrző társasága: Jogos érdeke
Jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f));
A különleges adat kezelése foglalkoztatással összefüggő
munkajogi kötelezettség (GDPR 9. cikk (2) b)), az
egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények
biztosítása érdekében;
Vállalkozáscsoport ellenőrző társasága: Jogos érdeke
Jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f));
A különleges adat kezelése foglalkoztatással összefüggő
munkajogi kötelezettség (GDPR 9. cikk (2) b)), az
egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények
biztosítása érdekében;
Vállalkozáscsoport ellenőrző társasága: Jogos érdeke

Az adatkezelés forrása

Vértesi Erőmű ZRt.MVMI
Zrt.

Név, Születési név, Születési idő, HR Törzsszám, Értesítési cím (tartózkodási helye), Munkáltató, Szervezeti egység, Munkakör, Telefonszám, E- Járványnak való kitettség,
nem
mail cím, Belföldi-külföldi tartózkodási hely, Úticél, Járványnak való kitettség, Fertőzésveszélyre vonatkozó adat
Fertőzésveszélyre vonatkozó adat

A járvány megszűnését követő 6 hónap

közvetlenül az érintett, vagy a munkáltatója,
mint adatkezelő

Vértesi Erőmű ZRt.MVMI
Zrt.

Név, Születési név, Születési idő, Értesítési cím (tartózkodási helye), Megbízó, Telefonszám, E-mail cím, Belföldi-külföldi tartózkodási hely,
Úticél, Járványnak való kitettség, Fertőzésveszélyre vonatkozó adat

Járványnak való kitettség,
nem
Fertőzésveszélyre vonatkozó adat

A járvány megszűnését követő 6 hónap

Vértesi Erőmű ZRt.MVMI
Zrt.

Név, Születési név, Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Értesítési cím (tartózkodási helye), Munkáltató, Telefonszám, E-mail cím, Belföldi- Járványnak való kitettség,
nem
külföldi tartózkodási hely, Úticél, Járványnak való kitettség, Fertőzésveszélyre vonatkozó adat
Fertőzésveszélyre vonatkozó adat

A járvány megszűnését követő 6 hónap

Vért

Név, Anyja neve, Egyéni adószám, Lakcím, Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Munkáltató neve, Személy-azonosító igazolvány száma,
nem
Születési dátum, Születési hely, TAJ szám

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

közvetlenül az érintett, vagy a megbízója, mint
adatkezelő

közvetlenül az érintett, vagy a munkáltatója,
mint adatkezelő

IV. JOGI JELLEGŰ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Cégbírósággal kapcsolatos társasági kötelezettségek
végrehajtására vonatkozó ügyintézés körében, aláírási
címpéldányok, aláírásminták stb. tárolása, felhasználása és
törlése. Ennek érdekében az adatok rögzítése, tárolása,
felhasználása, törlése.

Társasági munkavállaló

MVM Zrt., Cégbíróság, Ügyvédi iroda

MVM Zrt., Cégbíróság, Ügyvédi
iroda

MVM Zrt., Cégbíróság, Ügyvédi
MVM Zrt., Cégbíróság, Ügyvédi iroda
iroda
MVM Zrt., Cégbíróság, Ügyvédi
MVM Zrt., Cégbíróság, Ügyvédi iroda
iroda

Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Társasági munkavállaló
Azonosítást előíró jogszabályoknak való megfelelés
érdekében (pl. MiFID II., Pmt., Cégkapu stb.) a jogszabályban Társaság első számú vezetője
előírt azonosításhoz kapcsolódó személyes adatkezelés
céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása,
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
továbbítása, törlése.
A cégcsoporton belüli jogi szolgáltatások megfelelő
szervezése, koordinációja érdekében a Jogi együttműködési
szabályzatban meghatározott nyilatkozatok,
formanyomtatványok alkalmazása. Az adatok tárolása,
felhasználása, törlése.

Társasági munkavállaló

CsSz-23 megfelelés

MVM Zrt. JIO

MVM Zrt. JIO

Társasági munkavállaló
A vezetői munkakör átadás-átvétele érdekében az SZMSZben meghatározott, vezetői munkakör átadás-átvételi
jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, az adatok tárolása, Társaság első számú vezetője
törlése.
Jogszabályi megfelelés érdekében végzett Belső Audit
tevékenységre vonatkozó csoportszintű szabályzatban
meghatározott tevékenységek elvégzése céljából betekintés,
gyűjtés, felhasználás.

Minősített adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi
előíráson alapuló (pl. MAVTv.) ügyintézési jogosultságához,
engedélyhez szükséges adatok gyűjtése, tárolása,
Iratkezelésre irányadó szabályok végrehajtása körében a
Társaságnál keletkezett vagy Társasághoz beérkező és
személyes adatot tartalmazó iratok iktatása, ügyintézése és
őrzése során a beküldő/címzett nevének iktatórendszerben
történő rögzítése, az iratok ügyintézésével kapcsolatban
betekintés.
A szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban
történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre
vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és
elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok
kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és
képviselők vonatkozásában. Az adatok elektronikus
adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő
rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

MVMI
MVMI

Név, Anyja neve, Egyéni adószám, Lakcím, Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Munkáltató neve, Személy-azonosító igazolvány száma,
nem
Születési dátum, Születési hely, TAJ szám
Név, Anyja neve, Egyéni adószám, Lakcím, Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Munkáltató neve, Személy-azonosító igazolvány száma,
nem
Születési dátum, Születési hely, TAJ szám
nem
Jogszabályban előírt azonosító adatok
nem
Jogszabályban előírt azonosító adatok

nem
nem

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő
Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogi kötelezettség
Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

MVMI

Jogszabályban előírt azonosító adatok

nem

nem

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

N

Név, beosztás, elérhetőség

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVMI

név, anyja neve, lakcím

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVMI

név, anyja neve, lakcím

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

N
N
N
MVMI

Lakcím, Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve
Lakcím, Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve
Lakcím, Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve
Lakcím, Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

A betekintés alapján készült iratra irányadó FB vizsgálat időpontja vaJogos érdek
A betekintés alapján készült iratra irányadó FB vizsgálat időpontja vaJogos érdek
A betekintés alapján készült iratra irányadó FB vizsgálat időpontja vaJogos érdek
A betekintés alapján készült iratra irányadó FB vizsgálat időpontja vaJogos érdek

más adatkezelő
más adatkezelő
más adatkezelő
más adatkezelő

MVMI

Lakcím, Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja neve

nem

nem

A betekintés alapján készült iratra irányadó FB vizsgálat időpontja vaJogos érdek

más adatkezelő

Név és leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, szervezeti egység és beosztás
Név és leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, szervezeti egység és beosztás
Név és leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, szervezeti egység és beosztás
Név, beosztás, szervezeti egység
Név, beosztás, szervezeti egység

nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem

Jogosultság megszűnését követően a visszaélés minősített adattal bűJogi kötelezettség
Jogosultság megszűnését követően a visszaélés minősített adattal bűJogi kötelezettség
Jogosultság megszűnését követően a visszaélés minősített adattal bűJogi kötelezettség
Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő
Jogos érdek
Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő
Jogos érdek

közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

MVMI
MVMI

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője

ügyintézés
ügyintézés

Ügyvédi iroda/Bíróság
Ügyvédi iroda/Bíróság

Ügyvédi iroda/Bíróság
Ügyvédi iroda/Bíróság

MVMI
MVMI
MVMI
N
N

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

ügyintézés

Ügyvédi iroda/Bíróság

Ügyvédi iroda/Bíróság

N

Név, beosztás, szervezeti egység

nem

nem

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

Szerződés példányának rendelkezésre
állása

Szerződéses partner

Megbízott ügyvédi irodák

N

Név, beosztás, elérhetőség

nem

nem

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

Szerződés példányának rendelkezésre
állása

Szerződéses partner

Megbízott ügyvédi irodák

N

Név, beosztás, elérhetőség

nem

nem

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Szerződés példányának rendelkezésre
állása

Szerződéses partner

Megbízott ügyvédi irodák

N

Név, beosztás, elérhetőség

nem

nem

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVM Zrt., MVMI, Internetes
portál üzemeltető, szerver
szolgáltató, nyomtatott anyag
szerkesztője stb.

MVMI

Név, Beosztás, Fénykép

nem

nem

Megjelenés megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVMI

Név, Beosztás, Fénykép

nem

nem

Megjelenés megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Név, Beosztás, Fénykép

nem

nem

Megjelenés megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

V.KOMMUNIKÁCIÓS CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
A Társaság vagy a Csoport intranetes, internetes weboldalán,
Facebook oldalán, egyéb internetes oldalakon, illetve
Társasági munkavállaló
nyomtatott formában fénykép, illetve név, beosztás
megjelenése szakmai anyagokkal összefüggésben, ennek
érdekében az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása,
felhasználása, törlése.
Társaság első számú vezetője

MVM Zrt., MVMI, Internetes
portál üzemeltető, szerver
szolgáltató, nyomtatott anyag
szerkesztője stb.
MVM Zrt., MVMI, Internetes
portál üzemeltető, szerver
szolgáltató, nyomtatott anyag
szerkesztője stb.

Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Külső partner által szervezett programokon, konferenciákon
Társasági munkavállaló
való részvétel céljában a résztvevőkkel kapcsolatos
ügyintézés érdekében az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása,
Társaság első számú vezetője
továbbítása

Névjegykártyák megrendeléséhez az igénylők azonosítása
érdekében az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása,
felhasználása, törlése.

MVMI

Részvétel ügyintézése céljából

Program szervezője

Partner, rendezvényszervező

MVMI

Részvétel ügyintézése céljából

Program szervezője

Partner, rendezvényszervező

MVMI

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Részvétel ügyintézése céljából

Program szervezője

Partner, rendezvényszervező

MVMI

Társasági munkavállaló

Névjegykártya előállítása
Névjegykártya előállítása
céljából
Névjegykártya előállítása
céljából

Nyomda

MVMI

Beosztás, E-mail címek, Lakcím, Név, Saját gépjármű használat / saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Személyazonosító igazolvány száma,
Születési dátum , Születési hely, Távollétkeretek, Telefonszám
Beosztás, E-mail címek, Lakcím, Név, Saját gépjármű használat / saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Személyazonosító igazolvány száma,
Születési dátum , Születési hely, Távollétkeretek, Telefonszám
Beosztás, E-mail címek, Lakcím, Név, Saját gépjármű használat / saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Személyazonosító igazolvány száma,
Születési dátum , Születési hely, Távollétkeretek, Telefonszám
Beosztás, E-mail címek, Név, Telefonszám

Nyomda

MVMI

Beosztás, E-mail címek, Név, Telefonszám

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Nyomda

MVMI

Beosztás, E-mail címek, Név, Telefonszám

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

N

MVMI, VÉRT

- azonosító adatok (Név, Lakcím, Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Adóazonosító jel)
- elérhetőségek/munkáltató ( Munkáltató neve, Szervezeti egység, Munkakör/Beosztás, Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon, Vállalati
vezetékes telefon)
- képzettség/végzettség (iskolai végzettség, korábbi munkáltató/szakmai gyakorlat, engedélyhez kötött tevékenység esetében regisztráció pl.
kamarai tagság)

nem

nem

Beszerzés folytán létrejött szerződés megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

N

MVMI, VÉRT

- azonosító adatok (Név, Lakcím, Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Adóazonosító jel)
- elérhetőségek/munkáltató ( Munkáltató neve, Szervezeti egység, Munkakör/Beosztás, Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon, Vállalati
vezetékes telefon)
- képzettség/végzettség (iskolai végzettség, korábbi munkáltató/szakmai gyakorlat, engedélyhez kötött tevékenység esetében regisztráció pl.
kamarai tagság)

nem

nem

Beszerzés folytán létrejött szerződés megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társasági munkavállaló

N

MVMI

Név, Munkakör, beosztás

nem

nem

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogos érdek illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

N

MVMI

Név, Munkakör, beosztás

nem

nem

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő

Jogos érdek illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)

VI. EGYÉB TÁMOGATÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Beszerzések szabályszerű és jogszerű lebonyolításához
szükséges személyes adatok beszerzése, a Beszerzési
szabályzatban előírt formanyomtatványok alkalmazása és a
Társasági munkavállaló
folyamatokban meghatározott egyéb dokumentumok:
szállítói vizsgálat, beszerzési eljárásokhoz szükséges
nyomtatványok, versenyeztetések lebonyolítása,
összeférhetetlenség megállapítása, beszerzési szerepkörök és
jogosultságok nyilvántartása stb. érdekében az adatok
rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

A számviteli és adózási jogszabályoknak való megfelelés
érdekében a jogszabályokban illetve az erről szóló
szabályzatban előírt elszámoláshoz kapcsolódó
formanyomtatványok alkalmazása, valamint pénzforgalmi és
bankkártya használattal összefüggő személyes adatkezelés
céljából az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Adatkezelési tevékenység (standard)

Az adatkezelés célja

Csoporton kívüli címzett

Érintetti kör

Gépjármű vagyonvédelme, mukavállaló/egyéb közreműködő
ellenőrzése érdekében a CsSz-20. Gépjármű használati
szabályzatban meghatározott dokumentumokkal kapcsolatos
ügyintézés. Személyi használatú, kulcsos gépjárművek
vezetésére vonatkozó jogosultság nyilvántartása, saját
gépjárművek nyilvántartása, szabálysértések, parkolási
Társasági munkavállaló
adatok, gépjármű adásvétel nyilvántartása, gépjármű
üzemeltetésével (szervizelés, káresemények, GPS) összefüggő
személyes adatok kezelése. Rözítése, felhasználása,
továbbítása, tárolása, törlése.

BELSŐ adatfeldolgozó
társaság (nem informatikai)

Belső adatfeldolgozó
informatikai szolgáltató
társaság

Személyes adatok vagy információk felsorolása

Különleges adatok
(igen/nem) felsorolása

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés forrása

Flottakezelő, bérbeadó, szerviz,
biztosító

N

MVMI

Állampolgárság, Anyja neve, Cég neve, Értesítési cím (tartózkodási helye), Gépkocsi vezetői engedély száma, jogosítvány száma, Lakcím,
Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Név, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum, Születési hely,
Vállalati mobil telefon

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek, Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Társaság első számú vezetője

Ügyintézés

Flottakezelő, bérbeadó, szerviz,
biztosító

N

MVMI

Állampolgárság, Anyja neve, Cég neve, Értesítési cím (tartózkodási helye), Gépkocsi vezetői engedély száma, jogosítvány száma, Lakcím,
Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Név, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum, Születési hely,
Vállalati mobil telefon

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogos érdek, Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Ügyintézés

Flottakezelő, bérbeadó, szerviz,
biztosító, GPS szolgáltató?

N

Vért

Állampolgárság, Anyja neve, Cég neve, Értesítési cím (tartózkodási helye), Gépkocsi vezetői engedély száma, jogosítvány száma, Lakcím,
Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Név, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum, Születési hely,
Vállalati mobil telefon

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnése

Jogos érdek, Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Név, betöltött funkció (biztosítási kötvényen szereplő adatok)

nem

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Társaság tisztségviselője (IG, FB)

Szerződések teljesítése során keletkező belső
dokumentumok nyilvántartása (jegyzőkönyvek, műszaki
dokumentumok, hatósági engedélyezési dokumentumok,
stb.) Rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés.

Társasági munkavállaló

nem

N

Társasági munkavállaló
Természetes személy szerződő fél

Szervezeti egység szintű nyilvántartás a munkavállalók
(tisztségviselők stb.) elérhetőségének biztosítására. Rögzítés,
tárolás, felhasználás, törlés. (Nem tartozik ide a csoportszintű
telefonkönyv.)

Címzett neve (vagy
jogszabályban feljogosított
szerv)

Az adatkezelés jogszerűsége
Gyermekek adatai
(igen/nem) felsorolása.
Forrás minden
esetbenmunkavállaló. (Ha
nem ő a szülői felügyeletet
gyakorló személy, akkor
annak hozzájárulásával.)

Ügyintézés

Munkavállalók, tisztségviselők, egyéb foglalkoztatott
természetes személyek tevékenységével összefüggő károk
(beleértve kárfelelősség) fedezettségének biztosítása a
Biztosítási szabályzatban előírt formanyomtatványok

Számlakezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása,
felhasználása, törlése.

Adatátadás célja

Személyes adatok kategóriái

Belső Adatfeldolgozó

Társasági munkavállaló
Társaság első számú vezetője
Társaság tisztségviselője (IG, FB)
Természetes személy szerződő fél
Iskolaszövetkezet vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott természetes személy

KLMN felmérés

KLMN felmérés

VERT

Név, beosztás, munkahely, elérhetőség

nem

nem

nem

nem

N

VERT

Név, beosztás, munkahely, elérhetőség

KLMN felmérés

KLMN felmérés

Név, beosztás, munkahely, elérhetőség

N
N
N
N

VERT
VERT
VERT
VERT

Név, beosztás, munkahely, elérhetőség
Társaságonként változó. Alap adatok: Név, beosztás, postázási cím, elérhetőség.
Társaságonként változó. Alap adatok: Név, beosztás, postázási cím, elérhetőség.
Társaságonként változó. Alap adatok: Név, beosztás, postázási cím, elérhetőség.

nem
nem
nem
nem

N

VERT

Társaságonként változó. Alap adatok: Név, beosztás, postázási cím, elérhetőség.

nem

Biztosítási jogviszony megszűnését követő (alapesetben 5 év)
elévülési időig

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési

Jogi kötelezettség, jogos érdek

közvetlenül az érintett

Dokumentum keletkezését követő (alapesetben 8 év) elévülési
időig

Jogi kötelezettség, jogos érdek

közvetlenül az érintett

nem
nem
nem
nem

Munkaviszony megszűnését követő 3 év
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnését követő 3 év
Munkaviszony, egyéb jogviszony megszűnését követő 3 év
Munkaviszony megszűnését követő 5 év

Jogi kötelezettség, jogos érdek
Hozzájárulás, jogos érdek
Hozzájárulás, jogos érdek
Hozzájárulás, jogos érdek

más adatkezelő
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett
közvetlenül az érintett

nem

Jogviszony megszűnését követő 3 év

Hozzájárulás, jogos érdek

közvetlenül az érintett

