Adatkezelési tájékoztató
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. által meghirdetett MVM OKOSBÚTOR Pályázaton
résztvevők személyes adatainak kezeléséről
1.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező által meghirdetett MVM OKOSBÚTOR Pályázatra való jelentkezésekor, és
azzal összefüggésben felvett személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő - a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján - a jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli.
Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., Tel: +36 304-2600]; e-mail:
mvm@mvm – „Adatkezelő”)
Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, akit a vonatkozó
jogszabályok alapján adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet. Az adatvédelmi tisztviselő:
Kovács István (cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., Tel: +361 304 2000; e-mail:
dpo@mvm.hu).
Az adatkezelés célja: A Pályázók azonosítása, a Pályázókkal való kapcsolattartás, a nyertesek
értesítése, a nyertes intézményekkel való, a nyeremények tulajdonjogának átruházására vonatkozó
megállapodás megkötése, az okosbútorok helyszínre szállításának és üzembe helyezésének
lebonyolítása, a nyeremények átadásával kapcsolatban felmerülő adózási és egyéb bevallási,
nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.
A Pályázat során kezelt személyes adatok köre:
•

•

A kapcsolattartás leginkább e-mail formájában történik, ahol elsősorban pályázati
kiegészítések, módosítások, pontosítások illetőleg eredményhirdetés miatt, valamint a
Pályázók által felmerülő kérdésekre is, ily módon válaszol a Szervező/Adatkezelő egy illetékes
munkatársa. A sikeres vagy a sikertelen elbírálás után e-mailben értesítik a Pályázókat a
döntésről, valamint a Pályázó neve, és telefonszáma az azonosításhoz és a kapcsolattartás
céljából szükséges.
A támogatási szerződés megkötése esetén a szerződés megkötése és teljesítése céljából az
intézményi kapcsolattartók nevének és elérhetőségi személyes adatainak kezelése is
szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:
•

•

a Pályázóval történő kapcsolattartás és a nyertesek értesítése, valamint a nyeremények
átadása vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja szerinti hozzájárulás: a Pályázó a
pályázati anyaga feltöltésével hozzájárul az abban szereplő fent megjelölt személyes adatai
kezeléséhez a jelen tájékoztató alapján;
az intézményi kapcsolattartó személyek elérhetőségi adataira vonatkozóan a Rendelet 6. cikk
(1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózási és egyéb bevallási,
nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg.

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei:
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:
(i)
a LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó –
adatkezelésének célja: a pályázati internetes oldal fejlesztője, mint vállalkozó;
(ii)
a TRENDENCY ONLINE Zrt., mint további adatfeldolgozó – adatkezelésének célja: a pályázati
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internetes oldal működtetője, mint alvállalkozó.
Adattovábbítás az EU-n kívül:
Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem
továbbítja.
2.

Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A Pályázat lebonyolításához Pályázókról szükséges személyes adatok esetében 3 évig, a nyertes
Intézmények Közreműködői esetében az Intézménnyel kötött megállapodás teljesítését követő öt éves
elévülési idő végéig; a számviteli bizonylatolási kötelezettség hatálya alá eső iratok személyes
adattartalma esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint nyolc évig.
Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól:
Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében
meghatározott esetekben és kivételekkel – kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében
meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszáma: +36/1-391-1400
A személyes adatok forrása:
Az Adatkezelő az adatkezelés során az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli,
nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat az iratátadással összefüggésben.
Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal:
Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az érintettre, avagy az iratátadással összefüggésben az
érintettre nézve joghatással járna.

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
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