Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a külső kommunikáció végrehajtása keretében gondoskodik a
közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatigénylések teljesítéséről. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infótv.) alapján teljesítendő közérdekű adatigénylések teljesítésének
rendjét és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (Takarékos tv.) alapján elkészítendő listák közzétételének rendjét az alábbiak
szerint rögzíti a vállalati belső szabályozásban. (Az e körben használt fogalmak megegyeznek
az Infótv. és a Takarékos tv. által használt fogalmakkal.)
1. Az ún. "Takarékos törvény" által meghatározott közzétételi listák kezelésének rendje:
Humánadatok közzététele
A Takarékos törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti adatok közzétételét a közzétételt
megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadóbevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni.
A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el.
2. Szerződéssel kapcsolatos adatok közzététele
A Takarékos törvény 2. § (3) bekezdése szerinti közzétételi lista:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a társaság
vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés
értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó
adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétételéről.
A jelen pont szerinti közzétételi listán szereplő adatok közzétételét a szerződés létrejöttét,
illetve a közzétételi kötelezettség alá eső adatokban történő változás bekövetkezését követő
60 napon belül kell teljesíteni. A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem
távolíthatóak el.
3. Egyedi közérdekű adatigénylések teljesítése
A Takarékos törvény szerinti közzétételi listákon nem szereplő közérdekű adatot bárki
térítésmentesen igényelhet szóban, írásban és elektronikus úton egyaránt, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. alábbi általános elérhetőségeit igénybe véve.
e-mail:
atomeromu@npp.hu
telefax:
06/1/355-1332
postacím:
7031 Paks, Pf. 71
személyesen: 7030 Paks, Hrsz. 8803/17., Tájékoztató és Látogatóközpont, hétköznaponként
8.00-15.00 között
A személyes adatok kezelésének jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) c) pontja határozza meg:
"az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges". Az adatigénylő
személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez
szükséges. A közérdekű adatot igénylő minden esetben tájékoztatást kap személyes
adatainak kezeléséről a Paksi Atomerőmű weboldalán (IST302_M02 Adatkezelési tájékoztató
személyes adatok kezeléséről közérdekű adatigénylés kapcsán).
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatigénylőt fel kell hívni az igény pontosítására.

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget
kell tenni.
Az adatigények elutasításának alapja a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseire, a
vonatkozó bírósági gyakorlatra és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
állásfoglalásaira alapulhat.
A közérdekű adat kiadása megtagadásának alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű
adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha
a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére
irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. köteles az adatigény teljesítésének megtagadását az
adatigény beérkezését követő 15 napon belül írásban megindokolni az adatigénylő részére,
és az igénylőt a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.
Ha az adatigény teljesítése során átadott, közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az
igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan nehézség nélkül
teljesíthető - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető
formában nem lehet eleget tenni.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a határidő egy
alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
15 napon belül tájékoztatni kell.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült
költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt
az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az adatigénylő a költségtérítésről kapott
tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az igénylését
fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való
beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe
nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által
megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.
Ha az adatigénylés teljesítése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a
dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős
terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a vonatkozó jogszabályban
meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését
követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a
munkaerőforrások aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt
dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről,
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az
adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elutasított adatigényekről és az elutasítások indokairól a
közérdekű adatigénylésekről vezetett nyilvántartás alapján évente január 31. napjáig
tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét.

