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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

KÁRMENTESÍTÉSI FELADATOK LEFOLYTATÁSÁHOZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA:  

1. cél: Hatósági kötelezés alapján kármentesítési tevékenység végzése céljából az érintett 

kecskeméti ingatlanokon a kármentesítés hatékony elvégzéséhez szükséges környezetvédelmi 

szempontú mérések elvégzése. Az érintett tulajdonában lévő ingatlanon ásott és/vagy fúrt 

kút(ak) fellelhetőségének felmérése. 

2. cél: Zöld számon és e-mailen érkező bejelentések kivizsgálása. 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. adatkezelésének adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-

136448/2018., NAIH-136447/2018. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:  

1. Kármentesítési feladatok elvégzése 

 

A feladatok elvégzése esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése és az adatkezelő jogos érdeke. 

Érdekmérlegelési teszt: 

Az adatkezelő jogos érdeke: 

Az Adatkezelő számára a környezetvédelmi hatóság írt elő kötelezést kármentesítés végzésére. A 

kötelezés a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 101.§ (1)-(6) 

bekezdésén alapul. A Kvt. 101. § (4) bekezdése értelmében „ha a megelőző és a helyreállítási 

intézkedések elvégzése más tulajdonában, birtokában (használatában) álló területet érint, az érintett 

ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni köteles a megelőző és helyreállítási intézkedések 

elvégzését. Az érintett ingatlan tulajdonosát, birtokosát (használóját) kártalanítás illeti meg.” 

Az Adatkezelőnek tehát jogi kötelezettsége az említett kötelezés teljesítése, ennek keretében az 

ingatlanokra való belépés és ott különböző mérések elkészítése, ebből adódóan jogos érdeke fűződik 

a kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok kezeléséhez. 

Az érintettek jogos érdeke: 
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Az érintett jogos érdeke a kármentesítés megvalósítása és a személyes adatokhoz való jog 

érvényesülése. Az érintetteknek alapvető érdekül fűződik a kármentesítési feladatok megvalósítását 

megalapozó felméréseknek az ingatlanon való elvégzéséhez, mert csak ezáltal biztosítható az 

ingatlanokon a környezeti károk megszüntetése, valamint az információ, mely az esetleges kártalanítás 

alapját képezheti. Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés az érintettek ésszerű várakozásának 

keretein belül marad, mivel az érintettek számára is egyértelmű, hogy a kármentesítési feladatok 

elvégzése csak úgy lehetséges, ha az adatkezelő az érintettek címét, kapcsolattartási adatait kezeli és 

az ingatlanokon adatokat gyűjt. 

Az érdekmérlegelési teszt eredménye: 

Tekintettel az elmondottakra a személyiségi jogok adatkezelésből eredő korlátozása szükséges és 

arányos. 

2. A zöld számon és e-mailen érkező bejelentések kivizsgálása. 

A zöld számon érkező bejelentések tartalmának rögzítése esetén az adatkezelés jogalapja az érintett 

hozzájárulása, mivel Adatkezelő a hívásokat üzenetrögzítő igénybevételével rögzíti. Azon 

időtartamban, amikor az Adatkezelő a hívásokat rögzíti, az érintett a hozzájárulását a hívás elején 

megadott tájékoztatás alapján a hívás folytatásával ráutaló magatartással adja meg. Amennyiben az 

érintett nem szeretné, hogy a hangját rögzítsék, lehetősége van arra, hogy a bejelentést írásban küldje 

el.  

 
 
ADATKEZELŐ(K) NEVE ÉS SZÉKHELYE:      
 
Adatkezelő I.: MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest XI., Október huszonharmadika u. 18.) 

Adatkezelő II.: MOL Nyrt. (a továbbiakban: MOL; 1117 Budapest XI., Október huszonharmadika u. 18.) 

 
Adatkezelők együttes adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében a felsorolt adatkezelők az 

adatkezelés céljait, az adatkezelés kereteit együtt határozták meg, az adatkezelésért azonban a MOL 

Nyrt. tartozik felelősséggel. 

 
Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:  
 
Kapcsolattartási telefonvonal – zöld szám: +36-80-296-810 – és kapcsolattartási e-mail: 

izsakiut@mol.hu  üzemeltetése, amelyen az érintettek közvetlenül feltehetik a kérdéseiket. 

 
Az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: - 
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Adatfeldolgozó(k) neve és székhelye:  
 
Adatfeldolgozó I.: Agruniver Holding Kft., 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2., Pf.: 56. 

Adatfeldolgozó II: Golder Associates (Magyarország) Zrt., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út. 54. 

Adatfeldolgozó III: Wessling Hungary Kft., 1045 Budapest, Anonymus utca 6. 

Az Adatfeldolgozó(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:  
 

Tájékoztatjuk, hogy a felmérés eredményeit a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, a MOL Nyrt, az 

Agruniver Holding Kft., a Golder Associates (Magyarország) Zrt., illetve a Wessling Hungary Kft. 

munkavállalói és szakértői láthatják.   

 

A kezelt személyes adatok köre:  

 1. cél vonatkozásában: 

keresztnév, vezetéknév, lakcím, levelezési (értesítési) cím, telefonszám, e-mail cím, ásott 

és/vagy fúrt kutak száma az adott ingatlanon, környezetvédelmi szempontú mérések 

eredményei 

 

 2. cél vonatkozásában: 

Kapcsolattartáshoz, illetve azonosításhoz szükséges, adatok: keresztnév, vezetéknév, lakcím, 

értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, bejelentett kérdés vagy probléma, az érintett hangja  

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:  

1. cél vonatkozásában: Az adott ingatlanon végzett utolsó környezetvédelmi szempontú méréstől 

számított 5 évig.   

2. cél vonatkozásában: Hangrögzítés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 

a bejelentéstől számított 2 évig.  

 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA:  
 
1. cél vonatkozásában: Az Adatkezelő az Adatfeldolgozók segítségével a kármentesítésben érintett 

ingatlanokon környezetvédelmi szempontú méréseket végez, valamint felméri, hogy az adott 

ingatlanon található-e ásott/fúrt kút.  
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2. cél vonatkozásában: Az érintett felhívhatja a zöldszámot, ahol bejelentést tehet. A bejelentés 

üzenetrögzítő segítségével rögzítésre kerül. A bejelentést követően az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel 

egyezteti az érintett által feltett kérdést, majd arra írásban vagy telefonos visszahívás útján 24 órán 

belül ad választ. Az érintett írásban is küldhet bejelentést. 

 

ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA: A Mol Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. és a MOL Nyrt.  együttes 

adatkezelők. 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK: 

Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek 

magánszférájának védelmét.  

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat 

a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

Az adatkezelő I.-II és az adatfeldolgozók az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön 

személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják és továbbítják. Az 

adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, 

titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal 

védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza. 

Az adatkezelő gondoskodik a továbbított személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok 

megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, 

sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatkezelő 

lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről 

tájékoztatást kérjen.  

Adatkezelők az adatokat a MOL belső hálózatán lévő szerver mappában tárolják. 

Adatfeldolgozó I.: Digitális adattárolók üzemeltetéséhez naprakész gyártói frissítések és naprakész 

vírus- és behatolás védelem. 
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Adatfeldolgozó II:. Hálózati és gazdagépre épülő (Host Based) tűzfalak alkalmazása. Naprakész vírusirtó 

szoftver. További védelmi intézkedések az adatkezelést szabályozó dokumentumok (Global 

Information Security Policy, Data Privacy Policy, Information Security Procedure, IT Security Procedure) 

szerint.   

Adatfeldolgozó III: Folyamatosan validált, saját fejlesztésű labor információs rendszer. Tűzfallal, 

vírusvédelemmel védett. 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Kérelmezheti az adatkezelőnél:  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáférést személyes adataihoz), 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

 Ön az említett jogait a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 1117 Budapest XI., Október 

huszonharmadika u. 18.  címen előterjesztett írásbeli kérelmében vagy dr. Orosz András vagy Haszonics 

Balázs részére az izsakiut@mol.hu  e-mail címre küldött levélben érvényesítheti. 

Az Ön személyes adatait az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: 

 MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. és MOL Nyrt. igazgatók, ügyvezetők, vezetők 

 MOL üzleti tám. és projekt menedzsment vezető,  

 ingatlangazdálkodási csoportvezető 

 környezetvédelmi vezető 

 ingatlangazdálkodási szakértő 

 környezetvédelmi szakértő 

 jogtanácsos 

 kommunikációs szakértő 

 projektvezető 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Kérelmére a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. tájékoztatást ad az Ön általa, 

bármelyik adatkezelő vagy megbízottja által kezelt, illetve az általuk vagy rendelkezésük szerint 

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – 

mailto:izsakiut@mol.hu
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az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. 

köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, 

közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  

A tájékoztatást a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. csak az Infotörvényben 

meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A tájékoztatás megtagadása esetén a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. írásban 

közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. 

A felvilágosítás megtagadása esetén az Ön a bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat. 

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

Helyesbítéshez való jog: 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Ezt az Adatkezelőtől Ön is 

kérheti. 

Törléshez, zároláshoz és megjelöléshez való jog: 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett – azt megalapozott tiltakozás alapján - kéri; 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 

lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 

személyes adat törlését kizárta. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


7 
 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy 

pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti az 

Adatkezelő, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha 

ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli 

a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, 

törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ön bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá 

a Hatósághoz fordulhat. 

 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,   

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. az érintett tiltakozásának 

megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást 

is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. döntésével nem ért egyet, illetve 

ha a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. az említett határidőt elmulasztja, az érintett 

- a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 

- az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

is megindítható.  A bíróság a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt.-t a tájékoztatás 
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megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással 

hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A 

bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a MOL Kiskereskedelmi 

Ingatlan Kft, illetve a MOL Nyrt. vagy bármelyik adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés 

beazonosítható legyen.  

 

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) 

összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő 

az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön 

személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés 

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult 

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

 
Egyéb rendelkezések: - 
 
 


