
1

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ügyféladatok kezelése távhőszolgáltatási adatrögzítés esetén

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DVG Zrt., cégjegyzékszám: 07 10 001030, székhely: 2400
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., a továbbiakban: Adatkezelő) által nyújtott távhőközműszolgáltatást igénybe vevő
fogyasztó érintetteknek (a továbbiakban: Érintett) a távhőszolgáltatással összefüggésben gyűjtött személyes
adatainak kezelésére terjed ki. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt
személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelés technikai
módjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslat lehetőségéről.
A jelen Tájékoztató tárgyi hatálya a távhőszolgáltatást igénybe vevő érintettel összefüggésben gyűjtött és kezelt
személyes adatokra terjed ki.

1. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelő a lent részletezett adatkezeléseket
végzi az Érintettek (távhőfogyasztók) által hozzá
adatbekérőn eljuttatott, elektronikus adatbázisban
rögzített és kezelt, távhőszolgáltatásra vonatkozó
személyes adatok tekintetében, a
távhőközműszolgáltatási feladata végrehajtása
céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez [GDPR1 6. cikk (1) bek.c) pont],
valamint közérdekű feladat végrehajtásához
szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek.e) pont]
Az adatokhoz a távhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. Törvényben foglalt kötelezettségeink
teljesítéséhez van szükség, az adatokat csak e
körben kezeljük célhoz kötötten, illetve a MEKH
H 1721/2021 számú határozatában szereplő
kötelezettségek teljesítése érdekében

A távhőszolgáltatást igénybe vevő természetes
személyek (fogyasztók)
- név
- születési név
- születési hely, idő

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet [továbbiakban: GDPR].

1.1. Az adatkezelés célja

1.2. Az adatkezelés jogalapja

2. Az adatkezeléssel érintettek és a kezelt
személyes adatok köre, forrása, az adatkezelés
időtartama

2.1. Az érintettek köre

2.2. Az érintettekre vonatkozó az Adatkezelő
által kezelt adatok meghatározása
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- anyja neve
- lakcím
- értesítési cím
- fogyasztási hely cím
- fogyasztási hely típusa (pl. lakás, garázs)
- Használati melegvízmérő gyáriszáma és óraállása
1., 2. és 3.
- Fűtött légköbméter
- Fizetési típus (átutalás vagy csekk)
- Folyószámla adatok

Az adatok közvetlenül az érintettől származnak
(adatbekérő útján)

Az érintettől származó személyes adatokat a
jogszabályban rögzített időtartamig kezeljük, a
rendelkezésünkre bocsátott adatbekérőt, illetőleg az
átmeneti időre befizetést igazoló okirat (befizetett
csekk, átutalási megbízás, bankszámla kivonat stb.)
másolatát a releváns adattartalom rögzítése után
megsemmisítjük.

3. Az adatkezelés technikai jellege
A személyes adatok kezelése kizárólag
elektronikus módon történik, a papíralapon
rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat elektronikus adatbázis részévé
tesszük és az elektronikus formában történő
rögzítés után töröljük (megsemmisítjük).

4. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben:

Az adatkezelés során Önt, mint Érintett fogyasztót az adatkezelés teljes időtartama alatt a GDPR vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően az alábbi jogok illetik meg:

- a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való
jog;
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása;
- törléshez való jog;
- tiltakozáshoz való jog;
- hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön érintetti jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek
tájékoztatási kötelezettsége teljesítése érdekében, Önnel szükségszeren kapcsolatba kell lépnie. Ezért az azonosítás
érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (ugyanakkor az azonosítás csak olyan adaton alapulhat,
amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint, amennyiben Ön e-mail levél útján kommunikál az
adatkezelővel, az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön e-mail címe és levelének tartalma. Amennyiben
Ön ügyfelünk volt és panaszügyintézés, vagy egyéb ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az

2.3. Az adatok forrása

2.4. Az adatok kezelésének időtartama
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azonosításhoz kérjük adja meg felénk korábban megadott adatait is. Ennek felhasználásával Önt, mint ügyfelünket
is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

4.1. A hozzájárulás visszavonásának joga
A távhőszolgáltatással összefüggő, fogyasztókra vonatkozó adatkezelés nem a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja
alapján történik, így nem az érintett hozzájárulásán alapul.

4.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a tekintetben, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult továbbá arra, hogy:
- hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz, továbbá a következő információkról az Adatkezelő
tájékoztassa;
- az adatkezelés céljairól;
- az Önről kezelt személyes adatok kategóriáiról;
- azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő
közölte vagy közölni fogja;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
- az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált
döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért
többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért
cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően posta levél
esetén postai úton, e-mailben érkezett levél esetében e-mail mellékleteként juttatja el Önhöz a szükséges
tájékoztatást, a kezelt személyes adatokat és más információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a
hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat
megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében egyértelműen jelölje meg, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz kér hozzáférést,
vagy az adatkezeléssel kapcsolatos bármely más információkról kér tájékoztatást.

4.3. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor
nem kerül sor a korlátozásra;
- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi
igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben
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amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3
munkanappal) tájékoztatja Önt.

4.5. Törléshez való jog
A GDPR 17. cikk (3) bek. b.) pontja alapján az érintett nem kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben az
adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából” szükséges. A DVG Zrt. a fogyasztók személyes adatait a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján, közműszolgáltatás nyújtása céljából kezeli.
Erre tekintettel a GDPR 6. Cikk (1) bek. e.) pontja alapján kezelt személyes adatok törlését nem kérheti.

4.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.7. Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére
megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha
ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő
számára továbbítsa.

A DVG Zrt ugyanakkor automatizált adatkezelést nem végez és a távhőszolgáltatással összefüggő adatkezelése
nem érintetti hozzájáruláson alapul.

4.8. Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya
(ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak
és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

Ugyanakkor arról tájékoztatjuk, hogy jelen DVG Zrt. automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást
nem alkalmaz, a távhőszolgáltatással összefüggő fogyasztói adatokat kézi adatfelvitellel, emberi közreműködéssel
kerülnek az elektronikus fogyasztói adatbázisba. Erre tekintettel az automatizált döntéshozatallal összefüggő
érintetti jog gyakorlása nem értelmezhető.
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5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes
adatok védje 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.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy
adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Az adatbiztonsági szempontok figyelembe vételével az Adatkezelő az adatbekérő lapokat a személyes adatok
elektronikus adatbázisba történő feltöltést követően megsemmisíti.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést,
vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét,
akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő
módon módosítsa.

Dunaújváros, 2021. 08. 02.

DVG Zrt.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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