
 

 

 

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A JEGY- ÉS BÉRLETKIADÓ AUTOMATÁK 

HASZNÁLATÁVAL LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSES JOGVISZONY TELJESÍTÉSE SORÁN KELETKEZŐ 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatkezelő (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. 

 

A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

Adatkezelő megnevezése:  MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Adatkezelő székhelye:   3527 Miskolc, Szondi György út 1. 

Adatkezelő e-elérhetősége:  mail@mvkzrt.hu 

Adatkezelő képviselője:   Demeter Péter vezérigazgató 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK (NEVE ÉS) ELÉRHETŐSÉGE: 

L-Tender Zrt. (Molnár Gábor) 

e-mail cím: molnar.gabor@ltender.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

A jegy- és bérletkiadó automaták használatához szükséges és a használatuk által megvásárolt 

díjtermékekkel létrejövő személyszállítási szerződéses jogviszony teljesítése során keletkező 

személyes adatok kezelése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben 

szabályozott helyi, menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás teljesítése érdekében.  

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
A GDPR 6. cikk (1) b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés – jelen esetben a személyszállítási 

szerződés – teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 

megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

 

KEZELT ADATOK KÖRE: 

 

 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,  

 az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott 

időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka 

vagy időpontja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 

MEGJELÖLÉSE: 

A Társaság az adatkezelésbe adatfeldolgozókat von be:  

 Név: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: az automatákon történő bankkártyás fizetés POS banki 

fizetési szolgáltatása 

 

Név: SRS Informatikai Szolgáltató Kft. (1046 Budapest Fóti u. 56.) 

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a szolgáltatás informatikai rendszerének üzemeltetése, 

fejlesztése, karbantartása, a kapcsolódó adatbázis tárolása. Az adatkezelési feladatai ellátásába 

alvállalkozókat vonhat be.  

 

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

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Társaság az adatokat a fizetési rendszerben megjelent OTP Bank Nyrt.-n kívül máshova nem 

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

történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített 

eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi 

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

bocsátani. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Szerződéses adatok vonatkozásában a Ptk. szerinti általános elévülési idő: 5 év. A tárolási időtartam 

kezdő napja jegyek esetében a vásárlás napjától, bérletek esetében az érvényességi idejük lejártának 

napjától kezdődik. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A GDPR alapján az érintett, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési 

lehetőségekkel élhet: 

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

- kérheti személyes adatai törlését, (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek 

esetén) 

- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

- tiltakozhat az adatkezelés ellen.  

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11./ levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.), illetve 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél élhet. 

 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési 

intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 

meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 

könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

 



 

 

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott 

jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz 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 kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszékhez.  

 

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

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

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

ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot! 

 

Tájékoztatás az érintteti jogokról és a jogérvényesítési lehetőségekről az adatkezelő SZB-42 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában található adatkezelési tájékoztatóban érhető el, amely 

ezt a QR kódot arra alkalmas készülékkel (pl. mobiltelefonnal, tablettel) beolvasva is letölthető: 

  

 

 
Az adatkezelő nem kívánja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani a 

személyes adatokat.  

 

 


