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A szolgáltató a felhasználó személyes adatait a Polgári Törvénykönyv, Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetőleg a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, célhoz kötötten kezeli, azaz csak a közszolgáltatási szerződés
teljesítése, a teljesítés ellenőrzése, kintlévőségének kezelése és ezen tevékenységekhez
kapcsolódóan használja fel.
A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos
valamennyi adatkezelés megfelel az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott követelményeknek.
A felhasználó a közszolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez,
aláírásával elismeri, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és elfogadja.
A felhasználó a közszolgáltatási szerződésben fogalt nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy
személyes adatait a Szolgáltató adatkezelésre harmadik személynek díjbeszedési intézkedések
foganatosítása (számlák előállítása, fizetésre felszólító, késedelmi kamat-, illetve egyenlegközlő
levelek előállítása, elkülönített vízhasználó fogyasztásának megállapítása, stb.) felhasználói
elégedettség-vizsgálat, valamint fogyasztási adatok gyűjtése céljából átadhassa. A szolgáltató a
felhasználó személyes adatait kizárólag a vele üzleti kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknek
továbbíthatja adatkezelés és adatfeldolgozás céljából.
Az adatokat átvevő ez esetekben a szolgáltató adatfeldolgozójának minősül. Az igénybevett
adatfeldolgozók személyével kapcsolatos tájékoztatást - valamint az adatkezeléseket érintő további
részletes tájékoztatást - a szolgáltató honlapján közzétett adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatának publikálása réven valósítja meg.
A szolgáltató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. §-a alapján a
felhasználóval, elkülönített vízhasználóval kötött szerződésben megadott adatokat a szerződés
teljesítése, a szerződéshez szükséges tájékoztatási és együttműködési kötelezettség gyakorlása és a
szerződésből fakadó igények érvényesítése céljából kezeli. A szolgáltatás nyújtása illetőleg annak
igénybe vétele során további adatok - így többek között fogyasztásra, panaszokra, szerződésszegésre,

számlázásra, műszaki zavarokra, az ingatlant nem tulajdonosként használó személyre vonatkozó
adatok - keletkeznek, amelyeket a szolgáltató a fenti célok keretei között szintén kezel.
A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Szolgáltató és a lakossági felhasználó
között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön, ennek
alapján a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő természetes személlyel kapcsolatban
tudomására jutó előbbiekben körülírt adatokat is kezeli.
Ez esetben a felhasználó hozzájárulására és a Szolgáltató adatkezelésére a Szolgáltató
üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak vonatkoznak.
A szolgáltató a felhasználási helyhez kötődő fogyasztási hely kódot és a felhasználó / elkülönült
vízhasználó személyéhez kötődő partnerkódot alkalmaz, a felhasználó / elkülönült vízhasználó
személyének és az egyes felhasználási helyek adatainak összekapcsolása céljából. Ez a kapcsolat
addig áll fenn, amíg a felhasználó/ elkülönített vízhasználó személyében változás nem áll be.
A
szolgáltató az azonosító kódot a felhasználó személyiségi jogát tiszteletben tartva alakítja ki és
használja.
A fenti céltól eltérő adatkezelést a szolgáltató az érintett felhasználó, elkülönített vízhasználó
megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával folytat, valamint azokban az esetekben,
amikor jogszabály lehetővé teszi az adatkezelést.

A szolgáltató az adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint a szerződéses jogviszony
megszűnését követően a jogviszonyból származó igények elévüléséig kezeli. A számviteli
alapbizonylatokat a szolgáltató 8 évig őrzi meg. Bizonyos adathordozókat a szolgáltató levéltári
őrizetbe köteles adni, ezen adathordozókat a szolgáltató nem semmisíti meg, az azokon szereplő
adatokat nem törölheti. Az adathordozókat a szolgáltató a levéltári szabályoknak megfelelően őrzi.
A felhasználói, elkülönített vízhasználói jogutódlás, felhasználó, elkülönített vízhasználó személyében
vagy képviselőjében bekövetkezett változás intézési szabályairól az üzletszabályzat vonatkozó részei
rendelkeznek.
A szolgáltató biztosítja az érintettek jogát az adatkezelésről való tájékoztatáshoz, az adatok
helyesbítéséhez, valamint - a kötelező adatkezelések kivételével - az adatok törléséhez. Az érintett
tiltakozhat az adatai kezelése ellen. Az érintett a jogellenes adatkezelés ellen jogorvoslattal élhet a
bíróságnál, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.
A szolgáltató a fentieken túl egyéb adatkezelést - ide értve adattovábbítást - csak abban az esetben
végezhet, amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult vagy amennyiben az érintett
hozzájárulásának a beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és az adattovábbítás a
szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett felhasználó, elkülönített vízhasználó
hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás
nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti - ide értve az
adattovábbítást. A törvény vélelmezi az érintett hozzájárulását a kezdeményezésére indult ügyben az
általa megadott személyes adatok tekintetében.
Az adatkezelés részletes szabályait az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza.

