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Tájékoztató
Az Európai Unió a természetes személyek személyes adatai kezelésének szabályozását új alapokra
helyezte, és azok védelmét alapvető jogként határozta meg.
Az új szabályozás - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete
(GDPR) – 2018. május 25. napjától – közvetlenül alkalmazandó.
Az adatvédelem célja a természetes személyek, jelen esetben munkavállalók és jogaik, ezen belül azon
adataik védelme, amelyek alapján a munkavállaló – közvetlenül vagy közvetve – beazonosítható.
Az adatvédelem a személyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, helymeghatározó adat, IP cím,
egyéb tulajdonság, adat) jogszerű kezelését, az érintett személyek adatainak védelmét biztosító
alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét jelenti. Az adat
egészen addig megőrzi személyes adat jellegét, amíg az az adott személlyel kapcsolatba hozható.
Az általános adatvédelmi rendelet kötelezően előírta a társaságok számára, hogy a munkavállalókat
tájékoztassa a munkaviszonyuk fennállása során bekövetkező adatkezelésekről, illetve az ezzel
kapcsolatos jogaikról, melyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: tájékoztatás kéréséhez,
hozzájárulás visszavonásához, hozzáféréshez, adatok módosításához, helyesbítéséhez és törléshez,
adatok zárolásához, korlátozásához, adathordozhatósághoz, tiltakozáshoz, jogorvoslathoz való jog.
A MÁV Zrt. a fenti változásra tekintettel felülvizsgálta a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések
folyamatait, melynek keretében áttekintette annak célját, szempontrendszerét, és azokat a GDPR
feltételrendszeréhez igazította.
A MÁV Zrt. folyamatosan aktualizálja az adatvédelmi tájékoztatókat, a belső adatkezelési
nyilvántartását, valamint az általános adatvédelmi rendeletben megfogalmazott kötelezettségének
eleget téve, közfeladatot ellátó szervezetként adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki az
adatvedelem@mav.hu e-mail címen bármely munkavállaló számára elérhető.
A jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező, csatolt általános adatkezelési tájékoztató az
általános adatvédelmi rendelet alapvető szabályait, új jogintézményeit, az érintettek kiszélesedő jogait,
jogorvoslati lehetőségeit tartalmazza.
Kérjük a tájékoztató áttanulmányozását, a nyilatkozat aláírását és annak 2018. június 15. napjáig az Ön
humánpartnerének történő átadását.

Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………….. (név) …………………… (törzsszám),
aláírásommal igazolom, hogy az „ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a MÁV Zrt. által
történő személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfőbb tényekről” szóló adatkezelési
dokumentum tartalmát megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap
………………………..
Nyilatkozattevő aláírása
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