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Az „Egyes kocsi teherfuvarozás” támogatási programhoz kapcsolódó
adatkezelési tájékoztatás
I) Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatás:
A MÁV Zrt. tájékoztatja a programban résztvevő gazdasági társaságokat, hogy a pályázati
eljárás során a pályázati anyagokban szereplő személyes adatok kezelése tekintetében két
adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik:
A) a pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan az alábbi linken elérhető az adatkezelési
tájékoztató:
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/adatkezelesi_tajekoztato__beszerzesek_mav_zrt_1.pdf
B) a pályázati feltételeknek megfelelő gazdasági társasággal kötendő támogatói szerződés
esetén a szerződéskötéssel, annak teljesítésével együtt járó személyes adatok kezelésére
vonatkozóan az alábbi linken elérhető az adatkezelési tájékoztató:
https://www.mavcsoport.hu/szerzodeskotesekhez-kapcs-alt-adatkezelesi-tajekoztato
A MÁV Zrt. az adatkezelési tájékoztatókban foglaltakat jelen pályázati eljárás lefolytatása
során is irányadónak tartja és alkalmazza a személyes adatok tekintetében.
Fenti adatkezelési tájékoztatókban minden – a személyes adatok kezelése szempontjából –
releváns információt az érintettek rendelkezésére bocsát a MÁV Zrt., ide értve az érintetti
jogokkal, az azok gyakorlásával, valamint az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőségekkel
kapcsolatos tájékoztatást is.
Felhívja a MÁV Zrt. a tisztelt pályázó gazdasági társaságok figyelmét arra, hogy az adatkezelési
előírások (GDPR) érvényesülése érdekében kötelezettek megismertetni az adatkezelési
tájékoztatók tartalmát a pályázati eljárás lebonyolításában résztvevő – operatív lebonyolítóként,
kapcsolattartóként, aláíróként feltüntetett – természetes személyekkel. Felhívja továbbá a MÁV
Zrt. a figyelmet arra, hogy ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása esetleges kártérítési
felelősségük fennállását vonhatja maga után.
II) Pályázatban szereplő adatok kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatás:
A jelen pályázati eljárás lebonyolításához kapcsolódóan a MÁV Zrt. az alábbi tájékoztatást
nyújtja a jelentkezők részére.
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1) Adatkezelés céljai
A) Elsődleges adatkezelési cél a nyertes pályázó(k) támogatási jogviszony alapján fennálló
kötelezettségei teljesítésének – így különösen a támogatási cél megvalósulásának —
ellenőrzése.
A pályázati eljárás eredményes lefolytatása, valamint a pályázati felhívásban foglalt
feltételeknek történő – előzetes és utólagos – megfelelés ellenőrzése a MÁV Zrt. alapvető
érdeke és célja. Az adatkezelés (pályázatban szereplő adatok esetében) tehát a MÁV Zrt. által
nyújtott támogatások jogszerű és rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez, mint a
MÁV Zrt.-re ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogkör gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges.
B) Másodlagos adatkezelési cél a MÁV Zrt. jogszabályban, illetve a támogatási okiratban
meghatározott nyilvántartási és közzétételi kötelezettségének teljesítése, valamint a MÁV
Zrt. jogszabályban meghatározott szervezetek felé fennálló tájékoztatási, és ellenőrzési
kötelezettségének/lehetőségének teljesítése.
Ellenőrzés keretében a MÁV Zrt. – kizárólag nyertes pályázók esetében – az igénybe vett
szolgáltatásokról, illetve a számlázási folyamatok ellenőrzéséhez szükséges tényadatokról
elektronikus formában hozzáférést biztosít az illetékes szervezetek számára: a nyertes
pályázóknak a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerében és a MÁV Zrt.
által működtetett elszámolási rendszerében nyilvántartott adataihoz a támogatás utalványozója
(ITM), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az állami adóhatóság
férhet hozzá.
A támogatási időszak során összegyűjtött adatokat a MÁV Zrt. felhasználhatja statisztikai
célokra. Ennek keretében a támogató (Innovációs és Technológiai Minisztérium - ITM) és a
MÁV Zrt. az adatokat (operatív, számviteli adatok) anonim módon a támogatási időszak során
közlekedéspolitikai célokra (például a vasúti teherfuvarozás fejlődésének bemutatása)
felhasználhatja és megjelenítheti, valamint azokat – Támogatott külön írásos hozzájárulásával
– harmadik fél részére hozzáférhetővé teheti (például: közlekedéspolitikai tanulmányok
elkészítéséhez).
2) Megismerésre jogosultak köre
A MÁV Zrt. biztosítja, hogy a pályázati dokumentációban szereplő adatokat kizárólag azon
munkavállalói ismerjék meg, akiknek munkaköri kötelezettsége összefügg az adatkezelés
céljának (pályázati eljárás eredményes lefolytatása) előmozdításával.
3) Az adatkezelés időtartama
A pályázati adatokat a MÁV Zrt. alapvetően az adatkezelés céljának eléréséig kezeli.
A támogatási jogviszony létrejötte esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a MÁV Zrt. a támogatással kapcsolatos
valamennyi dokumentumot köteles a támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló
jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőrizni.
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III) Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A MÁV Zrt. az adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett
kezeli és tárolja. Az adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során a MÁV Zrt. által
igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer
kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető. A MÁV Zrt. az
adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg
valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen
technikai, szervezeti és szervezési, illetve egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt
adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és
hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai.
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