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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS  

A „VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DMRV ZRT. 

TERÜLETÉN” CÍMŰ,  

KEHOP-217-19-2019-00021 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT ADATKEZELÉSEIHEZ 
 

A DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. (a továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban 

GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön 

személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint 

érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

TÁRSASÁG NEVE:    DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 

SZÉKHELYE:     2600 VÁC, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 3. 

ADÓSZÁM:     10863877-2-44 

CÉGJEGYZÉKSZÁM:    13-10-040189 

ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJE:  VIRÁG LÁSZLÓ VEZÉRIGAZGATÓ 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:   L TENDER-CONSULTING KFT. KÉPV. SZÁRAZ RÓBERT 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

 

A KEHOP-217-19-2019-00021azonosítószámú projekt keretében a DMRV szemléletformáló 

rendezvényeire a megítélt támogatás felhasználásának ellenőrzése, a személyes elérések igazolása 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 

OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a 

GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) A vonatkozó jogi 

kötelezettséget a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [ ESBA 2014-20 r. ] alapozza meg. 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

név, állandó lakcím, e-mail cím, fénykép, hangfelvétel, video  

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Társaság az adatokat a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, az innovációért és technológiáért felelős miniszter felé 

továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére 

történő kiadását előírhatja más jogszabály is. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban 

rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaság, úgy Társaság jogszabályi 

kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére 

bocsájtani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

az adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint 10 évig 
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AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

 

A Társaság „A víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DMRV Zrt. területén” 

címmel megnyert pályázatának elszámolásához az előírások szerint olyan dokumentációt kell vezetnie, 

melyek alapján a rendezvények által elért személyek azonosíthatók. A különféle események, projektek 

alkalmával az adatkezelő, vagy adatfeldolgozója által rögzített jelenléti ívek, illetőleg a megjelenést 

személyes adat rögzítésével más módon igazoló dokumentumok, például fénykép, hang és 

videofelvételek tárolását a Társaság adatbiztonsági szabályai, illetőleg megkötött adatfeldolgozói 

szerződései szerint végzi, azokhoz hozzáférésük csak a munkaköri kötelességük szerint feltétlenül 

szükséges ügykezelőknek van. Az előírt tárolási idő 10 év. Az adatokat a Társaság az elszámolási 

dokumentációval együtt a pályázati „irányító hatóság” az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter felé köteles továbbítani. 

 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 tiltakozhat az adatkezelés ellen 

 

A JOGGYAKORLÁS MÓDJA 

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett 

elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását 

követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a 

tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt 

munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk 

Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, 

ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 

élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.  

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 

 


