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I. Az adatkezelés elvei 

(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, 
illetőleg - törvény felhatalmazása alapján rendelet elrendeli.  

(2) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Különleges adat akkor kezelhető, 
ha az érintett az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul. 

(3) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 
információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - törvény 
alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok 
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok 
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett 
aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti 
kezeléséhez. 

II. Az adatvédelem alapfogalmai 

1. érintett:  
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat:  
az érintettekre vonatkozó bármely információ; 

3. különleges adat: 
a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai 
adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, 
az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

4. bűnügyi személyes adat:  
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-
végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint 
a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

5. közérdekű adat:  
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret. Függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, 
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 
adat; 

6. közérdekből nyilvános adat:  
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 

7. hozzájárulás:  

az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát 
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a 
rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

8. Törölve; 
9. adatkezelő:  

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely, - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

10. adatkezelés:  
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy - 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás:  
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

12. nyilvánosságra hozatal:  
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

13. adattörlés:  
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

14. Törölve; 
15. Törölve; 
16. adatmegsemmisítés:  

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás:  

az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
végzett adatkezelési műveletek összessége; 

18. adatfeldolgozó:  
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő 
megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 

19. adatfelelős:  
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 

20. adatközlő:  
az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

21. adatállomány:  
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

22. harmadik személy:  
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely, nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt személyes adatok kezelésére irányuló 
műveleteket végeznek; 
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III. Az adatkezelés célja, az adatátadás címzettjei  

(1) Az adatkezelés célja a fogyasztók azonosítása, egymástól való 
megkülönböztetése, számlázás, kapcsolatfelvétel, a fogyasztói és szolgáltató 
jogok érvényesítése.  

(2) Az adatkezelés jogalapja: törvényi – vagy - törvény felhatalmazása alapján, 
rendelet, illetve az érintett hozzájárulása.  

(3) A Vksztv. 61.§ (1) bekezdése szerint a Szolgáltató  
a) a tevékenységének végzéséhez szükséges műszaki berendezések 

létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának 
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, 

b) a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá szerződésből 
eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint 

c) együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 
céljából kezelheti a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges, a 
szerződés tartalmát képező személyes adatot. 

(4) A felhasználó azonosításához a természetes személy neve, lakcíme, anyja 
neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy 
felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma 
(egyéb nyilvántartási száma) szükséges. 

(5) A személyes adatok a Vksztv. felhatalmazása alapján átadhatóak 
a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a 

számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a 
forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, 
felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati 
tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, 

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult 
szervezetek részére, 

c) az üzemeltetési szerződés megszűnését követően az ellátásért felelősnek, 
d) az üzemeltetési szerződés megkötését követően a víziközmű-szolgáltatónak, 
e) a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal által a közérdekű 

üzemeltetőnek, 
f) a Magyar  Energetikai és Közmű szabályozási Hivatalnak, 
g) a fogyasztóvédelmi hatóságnak, 
h) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági 

végrehajtónak, 
i) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 

bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyésznek, valamint 
bíróságnak, 

j)  a járási hivatalnak. 
k) A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a felhasználói elégedettségi felmérés megvalósítása 

érdekében a felhasználó személyes adatait (név, elérhetőség) hozzájáruló 

nyilatkozat alapján kezeli, és átadja a Hivatal, illetve adatkezelője részére, akik 

ezen adatokat átveszik és kezelik, abból a célból, hogy a felhasználót 

megkereshessék, és válaszait a felméréssel kapcsolatos kutatásra 

felhasználják. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – a visszavonásig adott hozzájárulás 

kivételével – a felmérés végeztével törli a felhasználó e célból tárolt személyes 

adatait. 

l) a felhasználói elégedettségi felmérést végző adatfeldolgozónak. 

(6) Az átadott adatokkal kapcsolatban az átvevőket a víziközmű-szolgáltatóval, 
ellátásért felelőssel azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelő 
köteles az adatátadással egyidejűleg az érintettet értesíteni. 

IV. A kezelt adatok köre, törlése, az adatkezelés időtartama, az adatkezelő 
adatai  

(1) A Szolgáltató a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha 
a) az adatkezelés nem a jogszerű célból történt,  
b) az adatkezelési célja megszűnt, így különösen a víziközmű-szolgáltatás 

keretében létrejött jogviszony megszűnik, az ahhoz kapcsolódó követelés 
érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt, 

c) azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte, 
d) az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - kéri; 

(2) A kezelt adatok köre: partnerazonosító kódok, fogyasztó neve, születési neve, 
anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, fogyasztási hely, lakcím, 
adóazonosító jel, bankszámlaszám, email cím. 

(3) Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatási szerződés hatálya alatt, illetve annak 
megszűnését követő 5 évig. 
A Szolgáltató hivatalos neve: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és 
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytaráság 
Rövidített neve: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
Cégbejegyzés száma: Cg. 15-040209 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 
Adószáma: 11492809-2-15 
Statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 
Adatvédelmi tisztviselő (DPO) neve: Dr. Bodó Gergely 
Adatvédelmi tisztviselő (DPO) végzettsége, beosztása: jogász 
Adatvédelmi tisztviselő (DPO) elérhetősége: (42) 523-600  

V. A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége, a jogosulatlan adatkezeléssel 
szembeni jogorvoslati lehetőségek 

(1) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a 
Szolgáltató ügyfélszolgálata útján. 

(2) Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

(3) A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg. 

(4) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, 
hogy a felvilágosítás megtagadására az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése 
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató 
tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás 
lehetőségéről. 

(5) Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. 
(6) Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

(7) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
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a) a személyes adatok kezelése kizárólag a Szolgáltató, vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el, 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
(8) A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap 
alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a 
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, illetőleg 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. 

(9) Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért 
egyet, illetve ha az adatkezelő az Info tv. 21. § (2) bekezdés szerinti határidőt 
elmulasztja, az érintett az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó 

napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 
megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az 
adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

(10)  Az érintett – amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás – a 
Hatóságnál ingyenesen vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 
személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban 
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

(11)  A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. Az érintett kilétét 
a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne 
lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha 
ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a 
Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni. 

 

 


