Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről - függelék

Csoporton kívüli címzett

Adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés célja

Átadás célja

Címzett neve (vagy jogszabályban feljogosított szerv)

Belső adatfeldolgozó
Belső adatfeldolgozó társaság
(nem informatikai)

Belső adatfeldolgozó
informatikai szolgáltató
társaság

I. HUMÁN ERŐFORRÁS CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Munkaszerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, nyilvántartása érdekében az adatok rögzítése,
felhasználása, tárolása, törlése.
nem történik átadás

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

Munkaköri leírás és az Mt. 46.§ szerinti tájékoztató elkészítése, módosítása, nyilvántartása érdekében az
adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.
a Munkaköri Leírás Készítő rendszer
működtetése és fejlesztése

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
ügyintézés
(tulajdonosi határozatok) nyilvántartása. Kinevezéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok
(tulajdonosi határozatok) nyilvántartása.
Munkaalkalmassági, foglalkozás-egészségügyi alkalmassági ellenőrzés nyilvántartása érdekében az adatok
rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

E-Base Kft.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat, Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Elektronikusan az SAP HCM rendszerben, illetve a fájlszerveren, papír alapon nyilvántartott személyes
adatok tárolása pedig külön személyi kartonokban, elkülönített páncélszekrényben történik, Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés
támogató rendszer, Helyi állományok, Microsoft AD, Munkavállaló által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, Munkavállaló által nyilvántartott
Excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Osztályvezető számítógépe, Papír
alapon (pl. szabadság nyilvántartás), Pdf, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, Sharepointon lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file,
Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Word

Név, munkakör, HAY szint, iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai gyakorlat, nyelvtudás, szakmai kompetenciák

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, LXdoki program, Meditor
program, Microsoft AD, Munkavállaló által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer,
fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon, Pdf, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share pointban lévő Excel file,
Sharepointon lévő Word/Pdf file, Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Word

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

munkaköri alkalmasság
eredménye

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Igény teljesítése, ügyintézés

Jogszabályban feljogosított szerv

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikus levelező rendszerben, Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató
rendszer, HUIG adatbázis, Microsoft AD, Munkavállaló által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett
rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon, Pdf, Saját számítógépen, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share
pointban lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file, Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Word

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

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló
által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon ,
Pdf, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share pointban lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file, Start Bér program,
Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Unit 4 TB program, Word

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 megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló
által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon ,
Pdf, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share pointban lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file, Start Bér program,
Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Unit 4 TB program, Word

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

keresőképtelenség igazolása,
keresőképtelenség
nem
időtartama,

Munkaviszony megszűnése

Szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A Beszerzési szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépükön, illetve a központi rendszeren tárolnak személyes adatokat., A humán
szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi rendszeren
tárolnak személyes adatokat., A papíralapú adatok tárolása zárható szekrényben történik., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett
számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1, Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), ELO, ESZR-ELO (MVMI által üzemeltetett), Excel,
Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel, Társadalombiztosítási azonosító jel, ó szervezet,
Fájlszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH
szerződéses díj, Társadalombiztosítási adatok, Bankszámlaszám,
fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, MVMI szerveren (MS WORD, Excel), Papír alapon (pl. szabadság
nyilvántartás), Papír alapon nyilvántartott személyes adatok tárolása pedig külön személyi kartonokban, elkülönített páncélszekrényben történik,
Pdf, PROVIT (MVMI által üzemeltetett), SAP, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SRM, Sharepointon lévő Excel file, Sharepointon lévő
Word/Pdf file, Személyi anyagban papíron, Szerződéses mappa, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Word

nem

nem

Jogviszony megszűnése

Szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló
által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon ,
Pdf, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share pointban lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file, Start Bér program,
Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Unit 4 TB program, Word

nem

igen: név, születési idő,
Adóév végét követő (alapesetben 5 év)
TAJ szám,
Jogi kötelezettség
elévülési időig
fogyatékosság

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló
Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel
által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon, Pdf,
SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share pointban lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file, Start Bér program,
Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Unit 4 TB program, Word

igen: várandósság

igen: név, anyja neve,
születési idő, TAJ szám, Dokumentum keletkezését követő
fogyatékosság,
(alapesetben 8 év) elévülési időig
adószám

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

NÜSZ Zrt.

MVMI Zrt.

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló
Név, törzsszám, utazási viszonylat
által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon, Pdf,
SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Share pointban lévő Excel file, Sharepointon lévő Word/Pdf file, Start Bér program,
Személyi anyagban papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Unit 4 TB program, Word

nem

nem

Elévülés

Hozzájárulás

Közvetlenül az érintett

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek. Fénykép esetén hozzájárulás.

közvetlenül az érintett

Állampolgárság, Anyja családneve, Anyja keresztneve, Anyja neve, Bxxxxx azonosító, Cég neve, Családnév, E-mail címek,
AD, Elektronikus adatként (pl. munkavállaló által nyilvántartott excel fájl, az adatot tartalmazó dokumentum pdf fájlként könyvtárban),
Felhasználó-név, HAY besorolási kategória , IP cím, Lakcím, Lakcímkártya száma, Lokalizációs adatok, MVMIAD,azonosító,
Elektronikus adattárolókon, Excel formátumban, Informatikai rendszerekben, Jogadatlap rendszerbe feltöltött elektronikus dokumentum, MVMI
nem
Név, Székhely/ telephely, Személy-azonosító igazolvány száma, Szerepkör, Szolgáltatás használatba-vételi időpontok,
által üzemeltetett számítógép merevlemezén, MVMI rendszerek, Nyomtatott formában irattározva, Papír alapon, lefűzve
Születési dátum, Születési hely, TB ellátások, Telefonszám, Törzsszám, Útlevélszám, Utónév, Vállalati e-mail cím

nem

Munkaviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Jogszabályban feljogosított szerv

nem történik átadás

adatkezelés

MVMI Zrt.

nem történik átadás

MVMI Zrt.

nem történik átadás
Igény teljesítése, ügyintézés

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

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

MVMI Zrt.
igényjogosult

n/a

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

ASC Power Play

hanganyag

nem

nem

5 év

Belső szabályozás(tlf006)

közvetlenül az érintett

A belépési engedély érvényességének
igen, személyes adatok
Jogszabályi kötelezettség, 1996. évi CXVI tv., 1997.
ideje alatt, valamint az érvényesség
felsorolása
évi CLIX tv. és a 190/2011. (IX. 19.) Korm. Rendelet
megszűnésétől számított 10 év.

Hatósági ellenőrzés, jogszabályon
alapuló megkeresés teljesítése

Jogszabályban feljogosított szerv

MVM BSZK Zrt.

A beléptető adatok; a beléptetőrendszer WinAccess programjában., Elektronikusan Pdf dokumentumban, Excel fájl saját számítógépen,
Arcképek, Lokális szerverek, MVM BSZK által üzemeltetett szerver, Papír alapon, SAP HCM, WinAcces, Rendesz, LKR adatbázis

Adószám, Állampolgárság, Anyja neve, Belépőkártya száma, Beosztás, Biztonsági kamera felvétel, Elektronikus megfigyelő
rendszer (beléptető rsz), E-mail címek, Értesítési cím (tartózkodási helye), Fénykép, Iskolai és szakképzés adatok, Lakcím,
Munkakör / beosztás, Munkáltató, Név, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum,
igen
Születési hely, TAJ szám, Társadalom-biztosítási azonosító jel, TB ellátások, Telefonszám, Térfigyelő rendszer adatai
térfigyelő rsz.) adatai, Törzsszám

Jogszabályon alapuló megkeresés
teljesítése

Jogszabályban feljogosított szerv

MVM BSZK Zrt.

Elektronikus archiváló rendszer és háttértár, Képfelvételek, digitális videórögzítők belső merevlemezein, Lokális szerverek, MVM BSZK által
üzemeltetett szerver, Genetec, Indigo, Netawis, BERI adatbázisokban

Képmás, mozgókép

nem

igen, képmás,
mozgókép

Excel, Hangrögzítő berendezés, MVMI által üzemeltetett rendszerben, Papíralapon, Word

n/a

nem

nem

n/a

nem

nem

nem történik átadás

MVM BSZK Zrt.

nem történik átadás

MVM BSZK Zrt.

MVMI Zrt.

nem történik átadás

Access fájlok, Eredeti példány hatóságnak elküldve, Excel, Másolati példány lefűzve, Másolati példányok elektronikus rendszerben, Word

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

Közterületet érintő megfigyelő
rendszernél a rögzítéstől számított 3
nap, csak a létesítményt figyelő
megfigyelő rendszernél a rögzítéstől
számított 60 nap.
csoportszintű szabályozásban
meghatározottak szerint
jogszabályban meghatározottak
szerint
jogszabályban meghatározottak
szerint

közvetlenül az érintett, hatósági
ellenőrzés adatai.

Jogszabályi kötelezettség, 1996. évi CXVI tv., 1997.
évi CLIX tv. és a 190/2011. (IX. 19.) Korm. Rendelet

közvetlenül az érintett

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

adatszolgáltatás

Paks Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Illetékes megyei
Katasztrófavédelem, Illetékes Polgármesteri hivatal, címzett

MVMI Zrt.

Pannon Futár Rendszer, Lakáskészenlét Karbantartaó Rendszer

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

nem

nem

Irat keletkezése + 3 év

Jogos érdek

Közvetlenül az érintett, vagy
adatkezelője.
(Az adatok technikai tára: az MVMet és NKM-et magába foglaló
vállalkozáscsoport IT csoportmunka
címtárak /ún. Active Directory-k/ és
az erre épülő Exchange elektronikus
levelező rendszerek.)

Igény teljesítése, ügyintézés

OKK-OSSKI

MVMI Zrt.

AS6, SZEDOZ, OHW rendszerek központi adatbázisában

név, törzsszám, TAJ szám, dózis adat

nem

nem

örökös

487/2015 Korm. Rend.

közvetlenül az érintett

MVMI Zrt.

Az adatok technikai tára: az MVM-et és NKM-et magába foglaló vállalkozáscsoport IT csoportmunka címtárak /ún. Active Directory-k/ és az erre
épülő Exchange elektronikus levelező rendszerek

Név, Szervezeti adatok (cég, szervezeti egység, iroda), Beosztás, Telefonszám, E-mail cím, ún. Active Directory azonosító,
illetve azonnali üzenetküldéshez szükséges Chatcím, Munkahelyi naptár foglaltsági adatok, Munkahelyi cím, Skype név

nem

nem

Munkaviszony, egyéb jogviszony
megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Az iparági elérhetőségek biztosítása a
hatékony csoportmunka érdekében, az
A vállalkozás-csoport Társaságai
Informatikai csoportmunka eszközök és szolgáltatások közös használata, valamint elérhetőségek biztosítása az Adatkezelők által használt IT
(beleértve az MVM és az NKM Csoport Társaságait is), Paks II.
iparági együttműködés érdekében: az adatok rögzítése, nyilvántartása, tárolása, felhasználása, törlése.
rendszerek üzemeltetése,
Atomerőmű Zrt.
Iparági együttműködés érdekében
informatikai címtár adatainak elérése

Jogszabályból származó kötelezettség
teljesítése.

Jogszabályban feljogosított szerv, Ügyvédi iroda

MVMI Zrt.

Excel, Papír alapon, Pdf, Word

Név, Anyja neve, Egyéni adószám, Lakcím, Lakcímkártya száma, Munkakör / beosztás, Munkáltató neve, Személyazonosító igazolvány száma, Születési dátum, Születési hely, TAJ szám

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Jogszabályból származó kötelezettség
teljesítése.

Jogszabályban feljogosított szerv

MVMI Zrt.

Excel, Papír alapon, Pdf, Word

Jogszabályban előírt azonosító adatok

nem

nem

Az irat tárgya szerinti iratkezelési
megőrzési idő

Jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

MVMI Zrt.

Excel, Papír alapon, Pdf, Word

Név, beosztás, elérhetőség

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVMI által üzemeltetett fájlszerveren, Papír alapon

nem

nem

FB vizsgálat időpontja vagy irat
keletkezése + 5 év

A betekintés alapján készült iratra irányadó FB
vizsgálat időpontja vagy irat keletkezése + 5 év

más adatkezelő

Jogosultság megszűnését követően a
visszaélés minősített adattal
bűncselekmény Btk-ban
meghatározott elévülési idejéig

Jogi kötelezettség, 2009. évi CLV tv. és a 90/2010. (III.
közvetlenül az érintett
26.) Korm. Rendelet

Az irat tárgya szerinti iratkezelési
megőrzési idő

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési
Jogos érdek
megőrzési idő.

közvetlenül az érintett

nem történik átadás

nem történik átadás

Minősítési eljárás

MVM Zrt.

Jogszabályban feljogosított szerv

nem történik átadás

A szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a
szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő
Szerződés példányának rendelkezésre
személyes adatok kezelése, a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában. Az adatok
állása
elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

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

közvetlenül az érintett

NUKLEO-MED Kft., PSZICHO 2004 Bt.

A szerződéses buszjáratokat igénybe vevő munkavállalók papír alapú bérletének rendelkezésre bocsátása

Eseti jellegű jogi véleményezés, jogi tanácsadás elvégzéséhez szükséges adatok felhasználása, tárolása.

Szerződés teljesítése

Igény teljesítése, ügyintézés

Gyermek utáni pótszabadság megállapítása, gyermek születésekor járó pótszabadság megállapítása, családi
adókedvezményre való jogosultság, gyermekápolási táppénz nyilvántartása, gyermek születésével összefüggő
juttatások megállapítása és bejelentések tétele érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása,
Igény teljesítése, ügyintézés
továbbítása, törlése a társasági munkavállalóra és a munkavállaló hozzátartozójára vonatkozóan is

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.

Munkaviszony megszűnése

közvetlenül az érintett

adatszolgáltatás

Minősített adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előíráson alapuló (pl. MAVTv.) ügyintézési
jogosultságához, engedélyhez szükséges adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, nyilvántartása.

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

Jogi kötelezettség

NAV bejelentés, TB bejelentés, adatszolgáltatás, Statisztikai adatszolgáltatások, Munkaviszonyra vonatkozó
egyéb hatósági adatszolgáltatások és nyilvántartások (pl. Kgt.) érdekében az adatok rögzítése, tárolása,
felhasználása, törlése.

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.
Azonosítást előíró jogszabályoknak való megfelelés érdekében (pl. MiFID II., Pmt., Cégkapu stb.) a
jogszabályban előírt azonosításhoz kapcsolódó személyes adatkezelés céljából az adatok rögzítése, tárolása,
felhasználása, továbbítása, törlése.
A cégcsoporton belüli jogi szolgáltatások megfelelő szervezése, koordinációja érdekében a Jogi
együttműködési szabályzatban meghatározott nyilatkozatok, formanyomtatványok alkalmazása. Az adatok
tárolása, felhasználása, törlése.
Jogszabályi megfelelés érdekében végzett Belső Audit tevékenységre vonatkozó csoportszintű szabályzatban
meghatározott tevékenységek elvégzése céljából betekintés, gyűjtés, felhasználás.

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 magánnem
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

Munkaviszony megszűnése

nem történik átadás

Személyi dózisadatok kezelése

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elsősorban elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Excel, Fileszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD
(active directory), Munkavállaló által nyilvántartott Excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver.,
Papír alapon (pl. szabadság nyilvántartás), Papír alapon nyilvántartott személyes adatok tárolása pedig külön személyi kartonokban, elkülönített
páncélszekrényben, Pdf, SAP BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Sharepointon lévő Word/Pdf/Excel file, Személyi anyagban
papíron, TÉRKŐ SuccessFactors rendszerben, Tudásleltár, Word

nem

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

Az adatkezelés forrása

nem

Igény teljesítése, ügyintézés

REVIR Ügyeleti rendszerben bejelentést tevő személyek adatainak rögzítése, a bejelentéssel esetleg érintett
személyek adatainak rögzítése (és hangfelvétel)
Kötelező munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása. Az adatok tárolása, felhasználása,
törlése.
Jogszabály által előírt munkabaleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása. Az adatok tárolása, felhasználása, törlése.

Az adatkezelés jogalapja

A humán szakterület (beleértve a pénzügy, számvitel, adó szakterületet) munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi
rendszeren tárolnak személyes adatokat, Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., DokNet, EG1,
Elektronikus levelező rendszerben, Excel, Fájlszerveren, Fluenta elektronikus beszerzés támogató rendszer, Microsoft AD, Munkavállaló által
Név, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Lakcím, Adóazonosító jel,
nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMH fájlszerver, MVMI által üzemeltetett rendszer, fájlszerver, MVMI fájlszerver, Papír alapon, Pdf, SAP
BI, SAP ERP, SAP HCM, SAP HR, SAP SuccessFactors, Tudásleltár, Word

Munkaidőnyilvántartás (ezzel összefüggésben a keresőképtelenség nyilvántartása), szabadságnyilvántartás
érdekében az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

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

Az adatkezelés időtartama

MVMI Zrt.

Kifizetés

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

Gyermekek adatai
(igen/nem)
felsorolása.

NÜSZ Zrt.

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

Felhasználói bejelentések kezelése, a felhasználók által igénybevett szolgáltatások nyilvántartása,
incidenskezelés, változáskezelés, problémakezelés, eseménykezelés.
Operatív irányító munkahelyek telefonbeszélgetéseinek rögzítése, tárolása, eseménykivizsgálás céljából.

Az adatkezelés jogszerűsége
Különleges adatok
(igen/nem) felsorolása

Jogszabályban feljogosított szerv

Képzéstervezés, képzésszervezés, karriertervezés, oktatások dokumentálása, nyilvántartása érdekében az
adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

II. INFORMATIKAI ÉS TÁVKÖZLÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Csoportszintű belső telefonönyv (nyilvántartás, rögzítés, tárolás, törlés)
Informatikai szolgáltatások igénylésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés,
nyilvántartás, számlakezelés. Mindezek érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Személyes adatok kategóriái
Személyes adatok vagy információk felsorolása

Alkalmazott informatikai rendszer/szoftver

Szerződéses partner

jogi szakvélemény kérése

ügyvédi iroda

megjelenítés céljából

Internetes portál üzemeltető, az adott oldal üzemeltetője és
szerver szolgáltatója, nyomtatott anyag szerkesztője

MVM Zrt., Atomix Kft.

Tempest egyedi munkaállomás

Név, Születési dátum, Születési hely, Anyja családneve, Anyja keresztneve

nem

MVMI Zrt.

Elektronikus levelező rendszerben, ELO dokumentum-nyilvántartó rendszerben, ERP rendszer, Papír alapon, SAP SRM

nem

nem

MVMI Zrt.

SAP ERP és SRM rendszer, ELO

Név, beosztás, elérhetőség

nem

Név, lakcím, adóazonosító jel, születési hely, születési idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám

jellemzően nem, de a konkrét esetben
jellemzően
lehetséges
nem, de a konkrét
cél eléréséig/iratkezelési
esetben lehetséges szabályok

jogi kötelezettség; hozzájárulás

érintett, más adatkezelő

Arcmás, Fénykép, Név, Beosztás

nem

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVMI Zrt.

nem

nem

nem

Megjelenés megszűnése

IBIR kat: 2.Üzleti belső használatra

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről - függelék

Külső partner által szervezett programokon, konferenciákon való részvétel céljában a résztvevőkkel
kapcsolatos ügyintézés érdekében az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, továbbítása

Részvétel ügyintézése céljából

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.
Utazásszervezési célból az igénybe vevők adatainak gyűjtése, rögzítése, továbbítása, törlése.

Munkavállalók, tisztségviselők, egyéb foglalkoztatott természetes személyek tevékenységével összefüggő
károk (beleértve kárfelelősség) fedezettségének biztosítása a Biztosítási szabályzatban előírt
formanyomtatványok alkalmazása, személyi biztosítások) nyilvántartása érdekében az adatok tárolása és
törlése.

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

Elektronikus beléptető rendszer, Elsősorban elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), Papír alapon

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

nem

nem

Munkaviszony megszűnése

Hozzájárulás

közvetlenül az érintett

MVMI Zrt.

EXCEL fájl számítógépen, EXCEL fájl szerveren, MVMI által üzemeltetett rendszerben, MVMI fájl szerveren feltöltve, Papír alapon, SAP
rendszerben feltöltve, SAP SRM rendszerben, Word

- 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, IOP003_IRATKEZELÉS

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

MVMI Zrt.

Papír alapon, SAP MM rendszerben , Gépkocsi elszámolási rendszer (számfejtő program)

Cég neve, Munkakör / beosztás, Név, Székhely/ telephely, Szervezeti egység, Születési dátum, TB ellátások, Törzsszám

nem

nem

Iratkezelési szabályzat szerint
(IOP003)

Jogos érdek, illetve jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett, más
adatkezelő, más belső szervezeti
egység

Program szervezője, partner, rendezvényszervező

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

nem történik átadás

Ügyintézés

Utazási iroda

MVMI Zrt.

Elektronikusan (excel, pdf, közös mappa), MVMI fájlszerver - Excel fájl, Papír alapon (pl. szabadság nyilvántartás)

Anyja neve, E-mail címek, Lakcím, Név, Saját bankkártya száma eseti jelleggel előfordulhat, Saját gépjármű használat /
saját tulajdonú személygép-kocsi adatai, Személyazonosító igazolvány száma, Születési dátum, Születési hely, Távollétkeretek, TB kiskönyv, Telefonszám, Törzsutas kártya száma, Útlevélszám

nem

nem

Iratkezelési szabályzat szerint
(IOP003)

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

Szerződéses kötelezettség

Biztosítótársaság

MVMI Zrt.

A felelős szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépen, illetve a központi rendszeren tárolnak személyes adatokat.

Név, Lakcím, Anyja neve, Születési hely, Születési idő, Személyi igazolvány és lakcímkártya szám, TAJ-szám,
Bankszámlaszám, Munkáltató neve, Munkakör, Magán telefonszám, Baleseti, gyógykezelési és kártérítési információk,

nem

nem

Munkaviszony ideje

társasági döntés

közvetlenül az érintett, illetve
munkavédelmi adatszolgáltatás

MVMI Zrt.

A Beszerzési szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépükön, illetve a központi rendszeren tárolnak személyes adatokat, A
Kereskedelmi szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépükön, illetve a központi rendszeren tárolnak személyes adatokat. A
személyes adatok kezeléséhez az SMCS szoftvert használják, A papíralapú adatok tárolása zárható szekrényben történik, A szervezeti egység
számára biztosított vállalati fájlszerveren, Access, Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat, DokNet,
Elektronikus (CRM, LIBRA, TRIP, SQL, Ms Office, VCC, Fájlszerver, Wave, ILIAS stb), Elektronikus (CRM, LIBRA, TRIP, SQL, Ms Office, VCC, Wave,
ILIAS, Fájlszerver, stb), Elektronikus adatként (pl. munkavállaló által nyilvántartott excel fájl, az adatot tartalmazó dokumentum pdf fájlként
könyvtárban), elektronikusan (excel, word, pdf, e-mail, névjegyalbum, közös mappa), ELO, ESZR-ELO (MVMI által üzemeltetett), Excel, excel; pdf
fájlban fájlszerveren, fájl szerveren, fájlszerveren tárolt és papír alaponpapír alapon, Genetec képrögzítő, központi szerveren, lefűzve mappában,
lefűzvepapír alapon, Munkavállaló által nyilvántartott excel fájl a fájlszerveren, MVMI fájlszerver, MVMI szerveren (MS WORD, Excel), N/ASAP
HCM, NFM-KIBER rendszer (IT és ICT beszerzések táj. és jóváhagyás), Outlook, Pacid, Papír alapon (szerződés, névjegykártya), papír alapon,
PROVIT (MVMI által üzemeltetett), SAP (MVMI által üzemeltetett), SAP BI, SAP ERP 6.0, SAP SRM, SAP-ba feltöltött elektronikus dokumentum,
Share Point (szerződések véleményezése), Szerződésben szerepel, Telefonban, WinAcces adatbázis, Word

Adószám /Adóazonosító jel, Állampolgárság, Anyja neve, Bankszámlaszám, Beosztás, Bérezési feltételek, Cég neve,
Elektronikus megfigyelő rendszer (beléptető rsz), E-mail címek, Értesítési cím (tartózkodási helye), Fénykép, Iskolai és
szakképzés adatok, Lakcím, Munkakör / beosztás, Munkáltató, Munkarend-szabály, Név, Saját gépjármű használat / saját
tulajdonú személygép-kocsi adatai, Székhely/ telephely, Személyazonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési nem
dátum, Születési hely, TAJ szám, Tanulmányi szerződéssel kapcsolatos adatok , Társadalom-biztosítási azonosító jel,
Távollétkeretek, Telefonszám, Térfigyelő rsz.) adatai, Törzsszám, Útlevélszám, Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon,
Vállalati vezetékes telefon

nem

IOP003 szerint

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről rendelkező 1995.
évi LXVI. törvény

közvetlenül az érintett

nem történik átadás

MVMI Zrt.

A Beszerzési szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépükön, illetve a központi rendszeren tárolnak személyes adatokat., A file
szerver üzemeltetője az MVMI Zrt., A Kereskedelmi szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépükön, illetve a központi rendszeren
tárolnak személyes adatokat. A személyes adatok kezeléséhez az SMCS szoftvert használják., A papíralapú adatok tárolása zárható szekrényben
történik., Az adatvédelmi felelős saját jelszóval védett számítógépen tárol személyes adatokat., Elektronikus (CRM, LIBRA, TRIP, SQL, Ms Office,
VCC, Wave, ILIAS, Fájlszerver, stb), papír alapúElektronikus (CRM, LIBRA, TRIP, SQL, Ms Office, VCC, Fájlszerver, Wave, ILIAS stb), papír alapúELO,
MVMI fájlszerver, NFM-KIBER rendszer (IT és ICT beszerzések táj. és jóváhagyás), Share Point (szerződések véleményezése), papírmunkavállaló
által nyilvántartott Excel fájl a fájlszerverenSAP (MVMI által üzemeltetett)
ESZR-ELO (MVMI által üzemeltetett), N/ASAP HCMWinAcces adatbázis, Genetec képrögzítő, papírSAP ERP 6.0; SAP BI; Excel fájl; papír alapon;
DokNetSAP ERP 6.0; SAP BI; Excel fájl; papír alapon; DokNetSAP ERP 6.0; SAP BI; Excel fájl; papír alapon; DokNetpapíron, excel fájlbanpapíron,
excel fájlbanfájl szerveren és/vagy papíron és/vagy telefonbanfájl szerveren és/vagy papíron és/vagy telefonbanfájl szerveren és/vagy papíron
és/vagy telefonbanWord, Excel, Access fájlok
PROVIT (MVMI által üzemeltetett), SAP SRM rendszerben, valamint papír alapon ELO/SAP SRM rendszer, valamint papír alapú tárolás SAP SRM
rendszer, SAP 6.0 rendszer, valamint papír alapú tárolásA fájlszerveren, külön mappában, illetve egy példány papír alapon a Társaság székhelyén
külön páncélszekrényben. PacidA Beszerzési szakterület munkatársai saját jelszóval védett számítógépükön, illetve a központi rendszeren
tárolnak személyes adatokat.

Adószám /Adóazonosító jel, Anyja neve, Bankszámla-szám, Beosztás, Bérezési feltételek, Cég neve, E-mail címek,
Értesítési cím (tartózkodási helye), Fénykép, Lakcím, Munkakör / beosztás, Munkáltató, Név, Székhely/ telephely,
Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti egység, Születési dátum, Születési hely, TAJ szám, Tanulmányi
szerződéssel kapcsolatos adatok, Társadalom-biztosítási azonosító jel, Távollét-keretek, TB ellátások, Telefonszám,
Törzsszám, Vállalati e-mail cím, Vállalati mobil telefon, Vállalati vezetékes telefon

nem

nem

IOP003 szerint

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről rendelkező 1995.
évi LXVI. törvény

közvetlenül az érintett

nem történik átadás

MVMI Zrt.

AD, BSZK által felügyelt számítógép merevlemezén, Excel, Fájlszerveren, Papír alapon, Saját számítógépen, SAP

Adóazonosító jel, Anyja neve, Bank-számlaszám, Beosztás, Bxxxxx azonosító, Egészség-biztosítási kártya, Elérhetőség
(naptér), E-mail címek, Felhasználó-név, Gépkocsi vezetői engedély száma, Lakcím, Munkakör / beosztás, Név, Privát email cím, Személy-azonosító igazolvány száma, Szervezeti besorolás, Születési dátum, Születési hely, Társadalombiztosítási azonosító jel, TB ellátások, Telefonszám, Törzsszám, Végzettségi adatok, Vevő lakcíme, Vevő neve, Vevő
törzsszáma

nem

nem

Munkaviszony/jogviszony megszűnése Munkaszerződés teljesítése

nem történik átadás

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

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

közvetlenül az érintett/más belső
szervezeti egység

IBIR kat: 2.Üzleti belső használatra

