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A Koronavírus (COVID-19) járvány elleni védekezés, a fertőzés megelőzése, terjedésének megakadályozása közös 

ügyünk, erre tekintettel az MVK Zrt. adatkezelő kötelezettsége és joga megtenni minden olyan szükséges és arányos 

intézkedést, amely a koronavírus (COVID-19) terjedését gátolni képes. Ennek elérésének egyik módja, hogy az MVK Zrt. 

Ügyfélszolgálati irodájába kizárólag testhőmérséklet mérést követően és csak olyan személyek léphetnek be, akiknek a 

testhőmérséklete 38 Celsius fok alatti.  

A testhőmérséklet mérés különleges adatok kezelésével jár, amelyre tekintettel, és figyelemmel 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 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

(2016. április 27.) rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) az MVK Zrt. az alábbi tájékoztatást 

nyújtja adatkezelőként az érintetteknek az általa végzett adatkezeléséről. 

 

1. Az adatkezelő adatai 

Cégnév: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelyének címe: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1.  

Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 05-10-000147 

Elektronikus elérhetősége: mail@mvkzrt.hu  

Képviselője: Demeter Péter vezérigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő elektronikus és telefonos elérhetősége: office@ltender.hu, Mobil +36 (70) 773 5903 

 

2. Adatkezelés leírása 

Az adatkezelő (MVK Zrt.) Ügyfélszolgálati irodájába ügyintézési céllal belépő személyek testhőmérsékletének a 

mérése kézi testhőmérséklet mérő készülékkel. 

 

3. Érintettek köre  

Bármely olyan természetes személy, aki az adatkezelő (MVK Zrt.) Ügyfélszolgálati irodájába ügyintézési céllal belépni 

kíván. 

 

4. Kezelt különleges személyes adat 

Természetes személy testhőmérséklete. 

 

5. Az adatkezelés célja  

Koronavírus (COVID-19), vagy más fertőzés megelőzése, terjedésének megakadályozása, az adatkezelőt és a 

munkavállalóit fenyegető lehetséges hátrányos következmények elhárítása, továbbá az adatkezelőre kötelező 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényre juttatása. 

 

 

 

6. Az adatkezelés jogalapja  

A GDPR 6. cikk (1) bek. d) pontjában rögzített jogalapon („az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy 

létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges”). 

 

A GDPR 9. cikk (1) bekezdésében rögzített különleges adatok kezelésének általános tilalma alól a GDPR 9. cikk (2) 

bekezdés h) pontja ad felmentést („az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 
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munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás 

vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, 

uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a GDPR 9. cikk 

(3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;”). 

 

7. Az adatkezelés időtartama  

Különleges személyes adatok tárolása nem történik, a kézi testhőmérséklet mérő eszköz kijelzőjén megjelent adat a 

mérőeszközben nem kerül eltárolásra. 

 

8. Az adatok felvételének a módja 

Az MVK Zrt. munkavállalója, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződés szerinti megbízottja által kezelt kézi 

testhőmérséklet mérő készülékkel. 

 

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 és 

a különleges személyes adatokat. Az adatkezelő nem kívánja az általa megszerzett, keletkezett, és általa kezelt 

személyes adatokat és a jelen tájékoztatóban feltüntetett a különleges személyes adatokat automatizált döntés 

meghozatal érdekében felhasználni.   

 

 


