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Adatkezelési tájékoztató szabálytalan utazásból eredő igényérvényesítés céljából 

történő adatok átadásáról 

Az MVK Zrt. a követeléskezelésben eljáró adatfeldolgozó adatairól az Üzletszabályzatának 

13.2 pontjában előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást teszi közzé.     

Az MVK Zrt. a szolgáltatás szabálytalan igénybevételéből származó követelések utasokkal 

szembeni érvényesítése céljából jogosult személyes adatok kezelésére.  

A személyes adatok körét és azok kezelésének jogalapjait a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § -a valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontja (a személyszállítási szerződés teljesítése érdekében) és a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja (a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében) 

határozzák meg. 

 A kezelt személyes adatok köre: 

➢  családi és utónév,  

➢  születési családi és utónév,  

➢  születési hely és idő,  

➢  anyja születési családi és utóneve,  

➢  lakcíme,  

➢  személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. 

életévét betöltötte, akkor - aláírása is, vagy a jogosult részére elektronikusan kiállított, 

utazásra jogosító közlekedési kártya esetén annak egyedi sorszáma és a jogosult 

arcképmása, 

➢  a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított 

utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme,  

➢  a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója,  

➢  a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele, 

➢  az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, 

meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén 

az érvényesség időszaka vagy időpontja. 

Az adatkezelés időtartama: amennyiben bírságfizetési kötelezvény kerül kiállításra, akkor a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint a bírságfizetési 

kötelezvény, mint számviteli bizonylat kiállításának a napját követő 8 évig, egyéb más 

esetben az általános elévülési idő végéig, azaz az elévülés kezdő időpontjától számított 5 év 

időtartamig. 
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Az MVK Zrt. jogosult az utassal szemben fennálló bírság követelése kezelése céljából, 

kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat harmadik fél követeléskezelő társaságnak, 

mint adatfeldolgozónak átadni. 

Az adatfeldolgozó neve: CREDIT CONTROL Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor 

u. 47-49.; cégjegyzékszám: 01-09- 5621111; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága; honlap: www.creditcontroll.hu).  

Az átadandó és az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köre megegyezik a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (4) bekezdés a) 

pontjában írt adatokkal kiegészítve a bírságfizetési kötelezvényen szereplő adatokkal. 

 

MVK Zrt. 


