
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. A DPMV Zrt. által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja: 
a.) A szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatok 

A 2011. évi CCIX. törvény (a víziközmű-szolgáltatásról, a továbbiakban Vksz. tv.) 61. § (1) bekezdése alapján, valamint az 
58/2013. (II.27) Kormányrendelet (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról) 56.§ (1) alapján kötelezően elrendelt adatkezelés alapján kezelt adatok: Felhasználó neve, lakcíme, anyja 
neve, születési helye és ideje 
A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adat a Felhasználó telefonszáma. 
Az adatkezelés célja: A Vksz. tv-ben meghatározott tevékenység végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések 
létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá szerződésből eredő egyéb követelések 
érvényesítése, együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 
 

b.) biztonsági kamera által rögzített képfelvétel 
Az adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem. 
Az ügyfélszolgálatokon és információs pontokon elhelyezett kamerák közvetlen megfigyelés nélkül rögzítik az ott 
történteket. A felvételek felhasználására csak abban az esetben kerül sor, ha a rögzítés célját érintő esemény (pl. 
bűncselekmény) történik. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

 
c.) hangfelvétel 

A fogyasztóvédelmi törvény előírja a közüzemi szolgáltató részére, hogy az ügyfélszolgálat és a Felhasználó közötti telefonos 
kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell.   
Az adatkezelés célja: a fogyasztóvédelmi előírásoknak való megfelelés 
Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi CLV. törvény (a fogyasztóvédelemről) 17/B. (3) 
 

d.) fogyasztásra, fogyasztási mérőeszközökre, díjakra és kintlévőségre vonatkozó adatkezelés 
Az adatkezelés célja: A Vksz. tv-ben meghatározott tevékenység végzése, szerződésben meghatározott díjak számlázása, 
továbbá szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése. 
Az adatkezelés jogalapja a Vksz. tv. 61. § (1) bekezdése, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 
 

e.) Felhasználó személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó adatok 
A Felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltató kezelheti a változás igazolásához szükséges 
adatokat, azokról másolatot készíthet. Az érintett kérheti, hogy a szolgáltató törölje a változás tényének igazolásához nem 
elengedhetetlenül szükséges adatokat. 
Az adatkezelés célja: A Vksz. tv-ben meghatározott tevékenység végzése, szerződésben meghatározott díjak számlázása, 
továbbá szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése. 
Az adatkezelés jogalapja: 58/2013. (II.27) Korm. rendelet (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról) 60. § (1) bekezdése 

 
f.) Felhasználó e-mail címe 

Az adatkezelés célja: A Vksz. tv-ben meghatározott értesítési kötelezettségek teljesítése, ill. mérőállás rögzítésének 
visszaigazolása 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi XCII. törvény 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása 

 
g.) védendő felhasználók adatai 

A Vksz. tv. 61/A. § alapján kezelt adatok: családi és utónév, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely, 
telefonszám, igazgatási szerv igazolása arról, hogy az érintett fogyatékossági támogatásban, vagy vakok járadékában 
részesül, illetőleg arról, hogy szociálisan rászorulónak minősül; fogyatékosság esetén a kezelőorvos/háziorvos igazolása a 
fogyatékosság jellegéről 
Az adatkezelés célja: Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet által biztosított kedvezmények nyújtása 
Az adatkezelés jogalapja: Vksz. tv. 61/A. § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. A személyes adatok tárolásának időtartama 
a.) pont szerinti adatok: Vksz. tv. 61. § (2) bekezdésének megfelelően, azaz az adatkezelési cél megszűnéséig, így különösen 
a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnéséig, ha az ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése 
megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt. 
b.) pont szerinti adatok: A 2005. évi CXXXIII. törvény (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól) 31. § (2) bekezdése szerint:  a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában 
legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével töröljük. 
c.) pont szerinti adatok: Fvtv. 17/A. § (4) alapján 5 év 
d.) pont szerinti adatok: mint 2. a) pont. A szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatok (számlák) a Számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 169. § értelmében az adatok keletkezésétől számított nyolc évig tárolandóak. 
e.) pont szerinti adatok: mint 2. a.) pont 
f.) pont szerinti adatok: mint 2. a.) pont; illetve a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig 
g.) pont szerinti adatok: A Vksz. tv. 61/A. § (8) által megállapított ideig, azaz a jogosultság megszűnését követő 5 évig. 
 

3. Személyes adatok továbbításának esetei 
A Vksz. tv. 61. § (3) bekezdése szerint az 1. a.) pontban meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges 
adatok 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 járási hivatalnak 
i) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak, 
j) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra 
hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyésznek, valamint bíróságnak. 
Amennyiben ugyanazon ellátási területen az ivóvíz-szolgáltatást az Adatkezelő, azonban a szennyvízelevezést más 
szolgáltató biztosítja, az 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet 59. § (2) bekezdés teljesülése érdekében, az Adatkezelő a 
szennyvízelvezetést biztosító szolgáltató megkeresésére átadja az 1. a) pontban szereplő, valamint az alábbi adatokat: 
vevőazonosító, mérő gyári száma, mérőállás. 
Az adatkezelő köteles az a)–h) pontok esetén az adatátadással egyidejűleg az érintettet értesíteni. 
Átadhatók továbbá a fogyasztási adatok a települési önkormányzatoknak a 2003. évi LXXXIX. törvény (a környezetterhelési 
díjról) 21/A. § (3) alapján. 
 

4. Jogérvényesítés és jogorvoslati lehetőségek (Inftv. 14. § - 22. §) 
A Felhasználó kérelmezheti a szolgáltatónál 
a.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről 
b.) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c.) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes 

adatának kezelése ellen   
d.) A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban történt jogsérelem esetén bejelentéssel élhet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint bírósághoz 
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  

e.) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

f.) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

5. Levéltári anyag kezelése 
Az Adatkezelő, mint közfeladatot ellátó gazdasági társaság, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozik, így az Adatkezelőnél kezelt iratok megőrzésére a fenti 
jogszabály szerinti iratkezelési szabályok vonatkoznak. Az Adatkezelő a levéltári anyagot a vonatkozó jogszabályok alapján 
akkor is nyilvántartja, ha egyébként az adatkezelés célja megszűnt. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a levéltári 
anyagra vonatkozó törvényi szabályozás. 

 

6. Adatkezelés nyilvántartási száma: 

 NAIH-56027/2012, NAIH-82485/2015, NAIH-82486/2015, NAIH-82487/2015, NAIH-82488/2015 

 


