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A SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A Szegedi Vízmű Zrt. (továbbiakban: SZV Zrt.ltársaság) Igazgatósága az információs önrendelke
zési jogról és az információszabadságról szóló 201I . évi e XI!. törvényben (továbbiakban: Inftv.)
megállapított feladatkörében eljárva a SZV Zrt. szervezeti egységei által végzett adatkezelés, a köz
érdekű adatok megismerésére írányuló igények teljesítése rendjét az alábbiak szerint szabályozza.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

l. fejezet
A szabályzat célja és hatálya

1.1. Jelen szabályzat célja a SZV Zrt., mint adatkezelő és közfeladatot ellátó szerv által vezetett
nyilvántartások törvényes rendjének meghatározása, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményei érvényesülésének biztosítása, valamint a jogosulatlan hozzáférés , az
adatok megváltoztatásának és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozása, tisztelet
ben tartva az érintettek magánszféráját, továbbá a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismerhetőségének és terjeszthetőségének szabályozása.

1.2. A szabályzat hatálya kiterjed a SZV Zrt. minden szervezeti egységében végzett valamennyi
személyes adatot tartalmazó adatkezelésre, továbbá a jogszabályok szerinti közérdekű és a közér
dekből nyilvános adatok kezelésére.

1.3. Jelen szabályzat 2015. április 09. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. Jelen szabályzat
hatálybalépésével a korábban ugyanezen tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti.

2. fejezet
Az adatvédelem alapfogalmai

2.1. Adatvédelem: Az adatalanyok (érintett) magánszférájának védelme. A személyes adatok gyűj 

tésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozását , az érintett személyek védelmét biztosító
alapelvek, szabályok , eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

2.2. Adatbiztonság: Az adatok védelme. Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosulása és meg
semmísülése elleni technikai/műszaki és szervezési megoldások rendszere.

2.3. Adatkezelő: Jelen szabályzat szempontj ából a Szegedi Vízmű Zártkörűen m űköd ő Részvény
társaság, annak adatkezelést végző szervezeti egységei és munkavállalói .

2.4. Adatfeldolgozó: A SZV Zrt-vel kötött szerződés alapján - beleértve a jogszabályi rendelkezés
alapján történő szerződéskötést is - személyes adatok feldolgozását végző természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.



2.5 . Adatállomány: A társaságon belül kezelt , szerzett és képzett adatok összessége.

2.6. Személyes adat: az érintettel (természetes személy) kapcsolatba hozható adat - különösen a
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemzö ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e min ő s ég ét, amíg kap
csolata az érintettel helyreállítható.

2.7. Inftv. 3. § 3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véle
mé nyre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szer
vezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személ yes adat, valamint a bűnügyi sze
mélyes adat;

2.8. Inftv. 3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valami nt jogsza
bályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében l évő és tevékeny
ségére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefiiggésben keletkezett , a személyes adat fo
galm a alá nem eső , bármilyen módon vag y formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül
kezeléséne k módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétöl, így különösen ahatáskörre, illetékes
ségre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjed ő értékelé
sére , a birtokolt adatfajtákra és a m űköd é st szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
megkötött szerzödésekre vonatkozó adat ;

2.9 . Inftv. 3. § 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelö tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó sze
mélyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.10. Inftv. 3. § 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól fiiggetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összess ége, így különösen gyűjtése, felv étele , rögzíté se, rend szere zése,
táro lása , megváltoztatása, felhas ználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, össze
hangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép- , hang- vag y képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy ten yémyomat, DNS-m inta, íriszkép) rögzíté
se;

2.1 1. Inftv. 3. § ll. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hoz
záférhetővé tétele;

2.12. Inftv. 3. § 12. nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.13. Inftv. 3. § 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítá
suk többé nem lehetséges;

2.14. Inftv. 3. § 15. adatzárolás: az adat azonos ító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történö korlátozása céljából;

2.15. Inftv . 3. § 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai meg
semmisítése;

2.16. Inftv . 3. § 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, fliggetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott m ódszertől és eszköztől, valamint
az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik .
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II.
A SZEMÉLYES ADAT OK VÉDELME

3. fejezet
Az adatkezelés elvei, célja és jogalapja

3.1. Az adatkezelés elvei:
• célhoz kötött
• tisztességes és törvényes
• elengedhetetlen, alkalmas
• szükséges mértékben és ideig
• pontos, teljes, naprakész

3.2. Személyes adat kizárólag csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és szükséges ideig. Ha az
adatkezelés célja megszünt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

3.3. A célhoz kötöttségnek és az adatkezelés jogalapjának együttesen kell meglennie, csak így jog
szerű az adatkezelés.

3.4. Személyes adat akkor kezelhető , ha
a) ahhoz az érintett hozzájárult (ez önkéntes, határozott és tájékozott), vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi ön
kormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Az érintett hallgatása nem beleegyezés, de a ráutaló magatartása igen.

3.5. Különleges adat akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett irásban hozzájárul, vagy
b) egyéb esetekben azt törvény közérdekből elrendeli.
A SZV Zrt. által - kivéve a betegellátással és az érdek-képviseleti szervezeti tagsággal kapcsolatos
adatokat - különleges adat nem kezelhető.

3.6. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a SZV Zrt. kötelezettsége teljesitéséhez
vagy jogos érdeke, ill. harmadik személy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, továbbá az ér
vényesített érdek a jogkorlátozással arányos.

3.7. Amennyiben hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a SZV Zrt-vel írásban kötött szerződés

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell az érintett szerződés szerinti adatkezeléshez való
hozzájárulását.

3.8. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell.

3.9. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás kapcsán felmerült kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy
az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
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3.10. A SZV Zrt. által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha tőrvény rendeli
el - tilos. A SZV Zrt-r ő l szóló - személyes adatokon is alapuló - statisztikai adatok közölhetök.

3.11. A SZV Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk meg
ismert személyes adatokat szolgálati/üzleti tikokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglal
koztatható, aki a szabályzat I. sz. mellékletének megfelelő tartalmú titoktartási nyilatkozatot meg
tette. A titoktartási nyilatkozatokat a Humánpolitikai osztályamunkaszerződésekkel együtt köteles
tárolni.

3.12. A társaságon belül az egyes szervezet i egységek által kezelhet ő adatok k örét minden adatke
zelés esetében külön kell meghatározni. A meghatározást az adott szervezeti egységek vezetöi kez
deményezik és végzik, a belső adatvédelmi felelős bevonásával.

4. fejezet
Az adatbiztonság követelménye

4.1. Inftv. 7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehaj
tani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztositsa
az érintettek magánszférájának védelmét.

4.2. Az adatkezelö, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni mind a
manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonságáról, kö
teles továbbá megtenni azokat a technikai/műszaki és szervezési intézkedéseket és kialakítani azo
kat az eljárási szabályokat, amelyek az Inftv., valamint az egyéb adat- és titokvédelemi szabályok
érvényre juttatásához szűkségesek.

4.3. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyil
vánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.4. In ftv. 7. § (4) A k ül önböz ő nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogyanyilvántartásokban tárolt adatok
- kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.

4.5. Inftv. 7. § (5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfel
dolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
e) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berende
zés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetöségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
j) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépö hibákról je lentés készüljön.
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4.6 . Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések megha
tározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a techn ika mindenkori fejlettségére. Több lehet
séges adatkezelési megoldás közül a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megol 
dást kell választania, kivéve, ha ez aránytalan nehézséggel járna.

4.7. A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, különösen az
alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:
4.7.1. Tükröz és: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban: szerver) a személyes adatok elvesztésé
nek elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.
4.7.2. Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataíból rendszere
sen, naponta kell külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A biztonsági mentést tartalma
zó adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni.

4.7.3 Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázísok passzív hányadát - a további keze
lést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív r észt ől , majd a
passzív adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni. Az archivált adatokat tartalmazó adathordozót
tűzbiztos fémkazettában kell őrizni.

4.7.4. Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel
ellátott helyiségben kell elhelyezni.
4.7.5. Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők asztali számítógépein gondoskodn i
kell a v írusmentesít ésr ő l .

4.7.6. Hozzáférés-védelem: Az adathoz, adatbázishoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval - lehet hozzáférni. Hálózati erőforrások

hoz csak érvényes felhaszná lói névvel és jelszóval lehet hozzáférni . A jel szavak cseréj er ő l rendsze
resen gondoskodni kell .
4.7.7. Hálózati védelem : A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközö k felhasználá
sával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illeték
telen személy hozz áférjen,

4.8. A részletes informatikai adatbiztonsági szabályokat a SZV Zrt. "Informatikai Biztonsági Sza
bályzata" elnevezésű dokumentum tartalmazza .

4.9. A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell fo
ganatosítani:
4.9.1. Tűz-, víz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható , száraz, tűzvédel
mi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni .
4.9.2. Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyinté
zők férhetnek hozzá. A humánpolitikai (személyzeti valamint a bér- és munkaűgyi) iratokat lemez
szekrénybe, az ügyfél jogviszonnyal kapcsolatos iratokat pedig zárható helyiségben, zárható irat
szekrényekben kell őrizni.

4.9.3. Archiválás: Az e szabályzat külön ös részében említett adatkezelések iratainak archiválását 5
évente egyszer el kell végezni.

4.10. Telefonos űgyfélszolgálat esetében a személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi módon
kell eljárni :
4.10.1. Meglévő ügyfelet az érdemi ügyintézés megkezdésekor azonosít ani szükséges. Az azonosí 
táshoz az ügyfél által meg adandó legalább négy adat szükséges (név, lakcím , születési adatok vagy
anyja neve, felhasználási hely vagy a partner azonosítója).
4.10.2. Sikertelen azonosítás esetén - vagy már a SZV Zrt. nyilvántartásában meglévő meghatalma
zás hiányában - a telefonálót tájékoztatni kell , hogy információt kizárólag a szerz őd őnek, ill. írásbe
li meghatalmazás esetében a meghatalmazottn ak lehet kiadni.
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S. fejezet
Adattovábbítás külfóldre és adatkezelés korlátai

5.1. A SZV Zrt, külföldre személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) nem továbbit.

5.2. A SZV Zrt. - tevékenységi köréből kifolyólag - adatkezelési korlátozással érintett személyes
adatot nem vesz át és nem továbbít.

6. fejezet
Adatfeldolgozás

6.1. A SZV Zrt. a szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlák (ideértve az e-számlákat), tájékoztatók,
kamatközl ő levelek és fizetési felszólítók nyomtatására, borítékolására és ügyfelekhez való eljutta
tására, mérőállások sms-ben történő bejelentésére adatfeldolgozót vesz/vehet igénybe. Nem lehet
adatfeldolgozó olyan szervezet, amely a személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben ér
dekelt.

6.2. Az adatfeldolgozó jogait és kötelezettségeit az Inftv., valamint az adatkezelővel kötött külön
írásbe li szerződés határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkeze lést érintő érdemi döntést nem
hozhat, az adatkezelő utasításait/rendelkezéseit hajtja végre.

6.3. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

6.4. Az adatfeldolgozók részére történő adattovábbitásról (rendszeres továbbítás esetén annak meg
kezdése napján, ill. a továbbított adatfajták változása napján ) minden adattovábbitást végző szerve
zeti egységnél nyilvántartást kell vezetni (2. sz. melléklet). A szervezeti egység vezetőj e a nyilván
tartás egy példányát, a kiállítását követő 15 napon belül , azt követően pedig a változás bekövetkezé
sét követő 8 napon belül, de legalább évente egyszer, minden tárgyév november 30. napjáig átadja a
SZV Zrt. adatvédelmi felelősének, aki az átadott nyilvántartásokról egy központi nyilvántartást ve
zet. Az adatvédelmi felelős a szervezeti egység vezetője bejelentésének megfelelően értesíti a Ható
ságot a változásokról.

7. fejezet
A társaságon belüli adattovábbítás

7.1. A társaságon belül az ügyfelek személyes adatai - a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben
és ideig - csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely az ügyféllel fennálló jogviszony
alapján további adminisztratív, szervezési, kivitelezési feladatokat lát el.

7.2. A társaságon belül az egyes szervezeti egységekhez továbbítható adatok körét elvégzendő fel
adatonként külön kell meghatározni. A meghatározást az adott szervezeti egységek vezetői kezde
ményezik és végzik, a belső adatvédelmi felelős bevonásával.
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8. fejezet
Adattovábbítás megkeresésre

8.1. A társaságon kívülí szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés
csak akkor teljesíthető , ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad, továbbá, ha az adat kíadását
törvény vagy törvényen alapuló önkormányzati rendelet írja elő a SZV Zrt. részére. Az érintett elő

zetesen ís adhat ílyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat határozott vagy határozatlan ídőtartam

ra és a megkereséssel élő szervek mindegyikére vagy meghatározott kőrére.

8.2. Az érintett nyi latkozattéte létő l függetlenü l teljesíteni kell a nemzetbíztonság, a honvédelem és a
közbíztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából eljáró hatáskörrel rendelke
ző szervektől , hatóságoktól - nemzetbiztonsági szerv, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság - érke
ző megkereséseket.

8.3. A nemzetbiztonságí szolgálatoktól érkező megkeresésre adott adatszolgáltatásról - a nemzet
biztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-a szerint - sem más szerv, sem az
érintett, sem más személy nem tájékoztatható.

8.4. E szervek megkereséseiről és a megkeresés alapján teljesített/elutasított adatszolgáltatásról (vá
laszlevél) minden adattovábbítást végző szervezeti egységnél nyilvántartást kell vezetni (2. sz. mel
léklet). A szervezeti egység vezetője a nyilvántartás egy példányát évente egyszer, minden tárgyév
november 30. napjáig átadja a SZV Zrt. adatvédelmi felelősének, aki az átadott nyilvántartásokról
egy központi nyilvántartást vezet.

9. fejezet
Az érintett jogai és érvényesítésük

9.1. Inftv. 20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatszolgál
tatás önkéntes (hozzájáruláson alapul) vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell j e
lölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt - egyértelmüen és részletesen - tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről , igy különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjá
ról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról , ar
ról, ha az éríntett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezelí, illetve arról,
hogy kik ismerhetík meg az adatokat. A tájékoztatásnak kí kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslatí lehetőségeíre is.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerintí informácíókat
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával ís.

9.2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

tájékoztatását személyes adatai keze lésérő l ,

személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A kérelmet levélben vagy az űgyfélszolgálaton rendelkezésre álló, a jelen szabályzat 3. sz. mell ék
letét képező nyomtatványon kell benyújtani (ha a nyomtatványt az ügyintéző tölti ki, az érintettel
alá kell íratni).
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9.3. Az érintett kérelmére a SZV Zrt. tájékoztatást ad
az érintett általa, ill. adatfeldolgozója által kezelt/feldolgozott adatairól,
az adatok forrásáról,
az adatkezelés céljáról,
adatkezelés jogalapjáról,
az adatkezelés időtartamáról,

az adatfeldolgozó nevéről , címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről ,

adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

9.4. A tájékoztatást, a kérelem beérkezését követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban meg kell adni. A tájékoztatást az a
szervezeti egység adja meg, amely a kérelem alapjául szolgáló ügyben eljárni illetékes. Amennyi
ben ilyen nincs - ún. általános kérelem esetén -, úgy az értékesítési osztály ügyfélszolgálata jár el.

9.5. Adott évben az első írásbeli kérelemre adott tájékoztatás ingyenes. Minden további írásbeli tá
jékoztatás, amennyiben az elsővel azonos adatkörre vonatkozik, költségtérítés ellenében adható.
Utólag megállapított jogellenes adatkezelés esetén a költségtérítés az érintettnek visszajár.

9.6. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31.
napjáig értesíti.

9.7. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot, ha a valóságnak megfelelő a társaság rendel
kezésére áll, az adatkeze lő helyesbíti.

9.8. A személyes adatot törölni kell, ha:
kezelése jogellenes,
az érintett kéri (kötelező adatkezelés kivételével),
az hiányos vagy téves és ez nem korrigálható,
az adatkezelés célja megszünt, vagy az adattárolás törvényi határideje lejárt,
azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

9.9. Inftv. 17.§ (4) Törlés helyett az adatkezelö zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adat
kezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.10. Meg kell jelölni azt a kezelt személyes adatot, amely esetében az érintett vitatja annak helyes
ségét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapít
ható meg egyérteImüen.

9.11. A helyesbítésről , a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, ill. mindazokat értesí
teni kell, akinek az adat adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést ugyanaz a szervezeti
egység végzi, amelyik a kérelem elintézésében illetékes volt. Az értesítés lehet közvetlen (pl.: tájé
koztató levél, szóban) vagy közvetett (pl.: számla jó adatokkal). Az értesítés mellőzhető , ha ez az
érintett jogos érdekét nem sérti.

9.12. Amennyiben a helyesbítési, a zárolási vagy törlési kérelem elutasításra kerül, a kérelem kéz
hezvételét követő 30 napon belül közölni kell az érintettel e tényt, valamint az elutasítás indokait, a
jogorvoslati lehetőségek feltüntetése mellett.
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9.13. Inftv. 21. § (I) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi köte
lezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének ér
vényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, kőzv é lem ény-kutat ás

vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
e) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A tiltakozást írásban levélben vagy az "Adatvédelem-02" nyomtatványon kell benyújtani a társa
sághoz. A tiltakozás elbírálásáról a benyújtást követő 15 napon belül értesíteni kell az érintettet.

9.14. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést meg kell szüntetni, és az adatokat zároini kell.

9.15. A személyes adatra vonatkozó teljesített kérelem esetében az illetékes szervezeti egység veze
tője évente egyszer, minden tárgyév november 30. napjáig a megkeresések (levél vagy a kitöltött
3.sz melléklet) és a válaszlevelek egy-egy nyomtatott másolati példányát átadja a SZV Zrt. adatv é
delmí felelősének .

9.16. A személyes adatra vonatkozó elutasított kérelem (tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy záro
lás megtagadása, tiltakozás) esetén jegyzőkönyvet kell kiállítani (3. sz. melléklet). Az illetékes
adatkezelő szervezeti egység vezetője minden hónap végén a jegyzőkönyvek eredeti, valamint a
megkeresések és a válaszlevelek egy-egy nyomtatott másolati példányát átadja a SZV Zrt. adatvé
deimi felelősének.

9.17. Az adathelyesbítésekről , zárolásokról, törlésekről a jelen szabályzat 4. sz. mellékiete szerinti
adatlapot kell kitölteni. Az adatlap másolati példányát az illetékes adatkezelő szervezeti egység ve
zetője minden hónap végén átadja a SZV Zrt. adatvédelmi felelősének.

9.18. Az adatvédelmi felelős az illetékes szervezeti egységek vezetőitől kapott dokumentumok alap
ján mind a teljesített, mind az elutasított kérelmekről az 5. sz. melléklet szerint éves nyilvántartást
vezet.

10. fejezet
Adattovábbítási nyilvánt artás

(belső adatvédelmi nyilvántartás)

10.1. A társaság külső szervek/adatfeldolgozó felé történő személyes adatok továbbításairól köz
ponti nyilvántartást kell vezetni (2. sz. melléklet), mely a szervezeti egységek vezetői által leadott
nyilvántartásokból tevődik össze. A nyilvántartás alapdokumentumai a számítógépen tárolt adatok
továbbítása esetében az adatok számítógépes legyüjtéssel kialakított adatlapjai, míg a manuálisan
nyilvántartott adatok esetében a beérkező kérelmek és válaszlevelek.

10.2. A nyilvántartás az adattovábbítással kapcsolatos alábbi tényeket!körülményeket tartalmazza:
az adattovábbítás időpontja,
hová történt az adattovábbítás (szervezet pontos neve, címe),
milyen célból történt,
az adattovábbítás jogalapja (törvény, érintett hozzájárulása),
továbbított személyes adatok köre,
ki továbbította (az adatfeldolgozást végző felelős személy neve, szervezeti egysége),
milyen módon került az adat továbbításra.
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10.3. Nem tartozik ebbe a nyilvántartásba, amikor a természetes személy érintett a saját személyes
adatai keze lése tekintetében kér tájékoztatást, ill. amikor bárki közérdekű adatot igényel.

ll. fejezet
Belső adatvédelmi felelős, informatika i adatvédelmi megbízott

11.1. A SZV Zrt-n belül a vezérigazgató által megbízott, közvetlenül a vezérigazgató irányitása alá
tartozó belső adatvédelmi felelős és informatikai adatvédelmi megbízott működik. A belső adatvé
delmi felelős a hatóság által összehívott "belső adatvédelmi felelősök konferenciájának" tagja.
Az informatikai adatvédelmi megbízott adatvédelmi kérdésekben és ügyekben a belső adatvédelmi
felelős felé beszámolási, elszámolási, táj ékoztatási kötelezettséggel bír, köteles az adatvédelmi fele
lős ezen jogkörében adott utasításait végrehajtani/végrehajta tni és az adatvédelem tárgykörében
meghozott intézkedése it betartani/betartatni.

11.2. A belső adatvédelmi felelős felad ata:
közrem ű ködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezel éssel összefügg ő döntések meghozatalá
ban, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belsö adatvédelmi és adatbizton
sági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntet és ére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgoz ót;
elkészíti és aktualizálja a belsö "adatvédelmi és adatbiztonsági szab ályzatot";
vezeti a "belső adatv édelmi nyilvántartást" ;
eleget tesz a hatóság felé fennálló táj ékoztatási kőtelezettsé geknek;
gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

11.3. Az informatikai adatvéd elmi megb ízott feladata:
közreműködik, segítséget nyújt, ill . javaslatot tesz a belső adatvédelmi felelősnek az informati
kai adatkezeléssel összefügg ő döntések előkészítésében;

ellenőrzi az informatikai adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, ill. az adatvédelmi és adat biz
tonsági szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági kővetelményeknek a megtartását;
részt vesz a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat informatikát érintő kérdéseinek tisz
tázásában és kidolgozásában;
biztosítja a "belső adatvédelmi nyilvántartás" vezetésének informatikai hátterét;
eleget tesz az adatvédelmi felelős felé fennálló kötelezettségeknek;
javaslatot tesz az adatvédelmi felelős felé az adatvédelmet érintő intézkedések meghozatalára;
aktualizálja/aktualizáltatja az" Informatikai Biztonsági Szab ályzatot;
szűkség szerint, de legalább évente egy alkalommal (minden év október 31. napjáig) írásbeli
jelentést készít a belső adatvédelmi felelős felé az adatvédelem informatikai megvalósulásáról.

11.4. Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen j elen szabályzat rendelkezéseink
betartását, az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyam atosan, az adatvédelmi felelős

időszakosan ellenőrzik.
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11.5. A SZV Zrt. adatvédelmi felelőse az irat- és adatkezelés sel kapcsolatos szabályzatok, j egyző

kőnyvek és a nyilvántartás áttekintésével gondoskodik az adatkezelés tőrvényes rendjének megtar
tásáró l. Törvénysértés esetén az adatvédelmi felelős ennek megszüntetésére szólítja fel az illetékes
szervezeti egység vezetőjét. Különösen súlyos törvénysértés esetén az adatvédelmi felelős az érin
tett adatkezelő felelősségre vonását (pl.: fegyelmi eljárás megind ítását) kezdeményezi az érintett
adatkezelő legalább osztályvezetői szintű vezetőj énél.

11 .6. Az adatkezelések tapasztalatairól az adatvédelmi felelős évente egy alkalommal, mind en év
november 30. napjáig írásbeli tájékoztatót készít a vezérigazgató részére.

III.
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ÉS MEGISMERÉSÉNEK RENDJE

12. fejezet
Általános szabályok

12.1. A v íziközmű-szolgáltatással összefüggő , a SZV Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vo
natkozó vagy ezen közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma
alá nem eső, információ vagy ismeret, közérdekű adat.

12.2. A közérdekből nyilvános adat a SZV Zrt. képviseletében eljáró személyek neve, feladatköre,
munkaköre, vezetői megbízatása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, vala
mint azok a személyes adatai , amelyek megismerhetöségét törvény előírja. A közérdekből nyilvá
nos személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthet őek .

12.3. A SZV Zrt. nyilvánosságra hozható közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak körét és a
nyilvánosságra hozatal módját a társaság vezérigazgatója hagyja jóvá.
A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó ren
delkezéseket kell alkalmazni

12.4. A társaság cégadatai nyilvános ak.

12.5. A SZV Zrt. a társaság alapadatait az ügyféltérben, jóllátható helyen elhelyezi, és szükség sze
rint aktualizálja. Az elhelyezés és aktuali zálás a kommunikációs vezető feladata.

13. fejezet
A közérdekű adatok közzététele

13.1. A kötelezően közzéteendö adatokat a társaság intemetes honlapján, digitális, kinyomtatható és
kimásolható formában, bárki számára, minden korlátozástól mentesen és díjmentesen kell hozzáfér
hetövé tenni.
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13.2. A kötelezően k özzéteend ő adatok körét a Inftv., a víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 l. évi
CCIX. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb rnűköd é s ér ő l szóló 2009.
évi XXII., ill. egyéb jogszabályok határozzák meg.

13.3. A vezérigazgató által jóváhagyott, mindenkori közzéteend ő adatok honlapra való felkerülésé
nek biztosítása a kommunikációs vezető és az informatikai osztályvezető feladata.

13.4. A közzétett adatokat a változást követően a Inftv. I. számú mellékIete szerinti gyakorisággal
felül kell vizsgálni és a változásokat a honlapon átvezettetni.
A felülvizsgálatot a közzétett adatot szolgáltató területi egység vezetőj e (osztályvezető, üzemveze
tő, velük egy tekintet alá eső munkavállaló) végzi.

14. fejezet
A közérdekű adatok megismerésének rendje

14.1. A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatko zó kérelmet bárki
akár szóban, akár írásban, akár elektronikus úton el őterjesztheti. A kérelemnek legfeljebb IS napon
belül eleget kell tenni. A határidő egy alkalommal , max. 15 nappal meghosszabbítható, ha az anyag
jelentős terjedelmű, ill. nagy számú adatra vonatkozik. A meghosszabbításról a kérelmezőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belűl tájékoztatni kell.

14.2. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt fel kell hívni az igény pontosítására.

14.3. A társaságra, ill. a társaság kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános ada
tok közlésére vonatkozó kéreImeket a belső adatvédelmi felelős bírálja el. Minden ilyen, bármely
területre beérkező megkeresést, elbírálás végett az adatvédelmi felelős részére másolatban haladék
talanul át kell adni.

14.4. Az adatvédelmi felelős által jóváhagyott közérdek ű adatközlést a megkeresett terület teljesíti.
A közérdekű adatközléseket minden esetben a vezérigazgató, ill. távollétében helyettesei írják alá.
Elektronikus adatközlés esetén a válasz tartaImát előzetesen, nyomtatott és iktatott formában a ve
zérigazgatóval engedélyeztetni kell. A teljesített kérelem "válaszlevelét" egy másolati példányban
az adatvédelmi felelős részére át kell adni.

14.5. Az adatközlésnek közérthető formában, amennyiben lehetséges a kérelmező által megkívánt
módon kell eleget tenni. Ha az adat már elektronikus formában nyilvánosságra került, úgy az igény
teljesíthető a forrás megjelölésével is.

14.6. A k özérdek ű adatokat tartalmazó iratról kérelemre készített másolat költségtérítés ellenében
adható. Ennek összegéről az igénylőt tájékoztatni kell. Jelentős terjedelmű másolati igény esetén a
költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni a másolatkiadási kérelmet.

14.7. Az elutasított köz érdek ű adatkérés válaszlevelét , az elutasítás indokainak feltüntetésével a bel
ső adatvédelmi felelős készíti el és a vezérigazgató írja alá. Az érintettet tájékoztatni kell az őt meg
illető jogorvoslati lehetőségekről.
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14.8. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól nyilvántartást kell vezetni (5. sz.
melléklet), és az abban foglaltakról a hatóságot évente, január 31. napjáig tájékoztatní kell.

IV. fejezet
A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

15. fejezet
Adatvédelmi hatóság

15.1. A hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből

nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése .

15.2. A hatóság ajánlásaiban/intézkedéseiben foglaltak foganatosításáról, a hatóság felé fennálló
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről a vezérigazgató felhatalmazása alapján a SZV Zrt, adatvé
delmi felelőse gondoskodik.

16. fejezet
Adatvédelmi nyilvántartás

16.1. Az adatkezelőnek - ha a törvényben (Inftv.) meghatározott kivételi körbe nem tartozó adatot
kezel - be kell jelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános.
Az adatkezelő a nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap, amelyet az adatok minden to
vábbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni.

16.2. A SZV Zrt-vel munkaviszonyban, tagságí, ill. tanulói jogviszonyban álló személyek adatainak
kezelését nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

16.3. Az adatkezelőnek az új adatállomány feldolgozására vagy az új adatfeldolgozási technológia
alkalmazására irányuló szándékát a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelentenie az
adatvédeImi biztosnak.

16.4. Az adatvédelmí nyilvántartásba való bejelentkezés dokumentumait a belső adatvédelmi felelős

tárolja, amelybe bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet. A
kivonatért költségtérítést kell fizetni. A költségtérítés mértékét külön vezérigazgatói utasítás hatá
rozza meg.

16.5. A SZV Zrt. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-50067/20l2.

13



V.
A NYILVÁNTARTÁSOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

17. fejezet
ügyfél-nyilvántartás

17.1. A SZV Zrt. ügyfél-nyilvántartása a közüzemi jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálásá
ra szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör
vény, a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv általános
és a közüzemi szerzödésekre vonatkozó rende lkezései, továbbá az 58/2013. (Il .27.) Kormányrende
let képezík.

17.2. Az ügyfél-nyilvántartás adataí a közüzemi jogviszonnyal kapcsolatban keletkezö jogok érvé
nyesítésével és kötelezettségek telj esítésével kapcsolatos admínísztratív, szervezési és kivitelezési
feladatok ellátására használhatók fel.

17.3. Az ügyfél-nyilvántartás a SZV Zrt. valamennyi ügyfeIének adatait tartalmazza.
Az ügyfelekröl nyilvántartásba felvehetö és tárolható adatok körét a 17.1. pontban felsorolt jogsza
bályok határozzák meg.

17.4. Az ügyfél-nyilvántartás adatait az ügyfél által kitöltött és aláírt közszolgáltatási és mellékszo l
gáltatási szerződések, a kitöltött bej elentő és változásközlő lapok, az írásbeli és a személye
senitelefonon tett bejelentésekImegkeresések, a SZV Zrt. adatmegkeresései (lakcímnyilvántartó,
fóldhivatal), valamint az eseti helyszíni adatköz lések szolgáltatják.

17.5. A nyilván tartás manuálísan és/vagy számítógépes adatbázisokban történik. Az adatbázis ada
tait az Értékesítési osztály illetékes, hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói kezelik.

17.6. A SZV Zrt. szervezetén belül az ügyfél-nyilvántartásból csak azon szervezeti egység részére
teljesíthető adatszolgáltatás, amely az ügyféllel a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ke
letkező jogok érvényesítésével és kötelezettségek teljesít ésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
vagy annak ellenőrzésében illetékes (pl.: engedélyek kiadása, mérőcsere, kárelhárítás, kártérítés,
per). Az ügyintézők a szükséges és elégséges mértékben férhetnek csak az adatokhoz.

17.7. Minden beosztottaI rendelkező munkavállaló a beosztottja/beosztottjai által kezelt bármely
adathoz jogosult hozzáférní.
Teljes körü ügyfél -adat hozzáférésre jogosultak az adatkezelő jogait gyakorlón kívül a vezérigazga
tó és helyettese, az igazgatók, továbbá az adatvédeImi felelős.

18. fejezet
A nyilvántartások alapjául szolgá ló iratok megőrzési ideje

Ha törvé nyek hosszabb időtartamról nem rendelkeznek, az adatvédelemhez kapcso lódó, je len sza
bályzatban nevesített iratokat 10 évig kell megőrizni .
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VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzatot a SZV Zrt. Igazgatósága 2015. április 09-ei ülésén hozott \~ .I20 1 5 . (04 .09 .) sz.
határozatával elfogadta.

Mellékletek: I. sz. melléklet Titoktartási nyilatkozat
2. sz. melléklet Adattovábbítási nyilvántartás + tájékoztató
3. sz. melléklet "Adatvédelem-02" nyomtatvány
4. sz. melléklet Adatlap
5. sz. melléklet Adatigénylésí nyilvántartás + tájékozató

Szeged, 2015. április 09.

Istókovics Zoltán
vezérigazgató
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1. sz. melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott.. név, mint a Szegedi Vízmű Zrt.
munkavállalója az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kíjelentem, hogy a munkaviszonyommal/egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyommal
összefüggésben tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzattal összhangban kezelem. A természetes személyek bármilyen
formában tudomásomra jutott, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi eXI!. törvényben meghatározott személyes adatait
semmilyen formában harmadik személyek tudomására vagy nyilvánosságra nem hozom.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettségem megszegése munka-, polgári és
büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet. A magatartásommal a társaságnak okozott
kárt köteles vagyok megtériteni.

Szeged, .

nyilatkozó munkavállaló aláírása



Adattovábbítási nyilvántartás személyes adatokról

2. sz. melléklet

Sz. Adatigénylő adatai Adattovábbítás Erintett adatai, Továbbított Adatot
(adattovábbítás illetve érintettek adatok fajtája továbbító

helye) köre adatai
célja jogalapja módja időpontja

(papír/elek
- tronikus)



TÁJÉKüZTATÓ A 2. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A nyilvántartás az Inftv. 15. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítését szolgálja.

A nyilvántartásban azokat az adattovábbításokat kell rögzítení, amíkor törvényben erre felhatalmazott
szervek (rendörség, bíróság, ügyészség, stb.) kérnek személyes adatot tartalmazó tájékoztatást.
Lényeges, hogy személyes adata kizárólag természetes személynek lehet. A nyilvántartás szempontjából
irreleváns a Szegedi Vízmű Zrt . által kezelt gazdálkodói adatok továbbításai.

(Nem tartozik ebbe a nyilvántartásba, amikor az érintett a saját személyes adatai kezelése tekintetében kér
tájékoztatást, ill. amikor bárki közérdekű adatokról kér tájékoztatást. Ezeket az adatszolgáltatásokat az
Adatigénylési nyilvántartásban kell rögzíteni .)

Adatígénylő adatai:
Ennem az oszlopban kell feltűntetni az adatszolgáltatást kérö szerv megnevezését, illetve természetes
személyesetén a nevét és egyéb, minimálisan szükséges azonosí tó adatait.

Azonosítás célja:
Ebben a rovatban kell feltüntetní, hogy az adatigénylő milyen célra kívánja használni a Szegedi Vízmű

Zrt-t ől kért adatokat. Ez j ellemzően az adott szerv hatáskörébe tartozó valamilyen eljárás lefolytatása lehet
(Pl. rendőrség esetében lehet nyomozás, vagy bíróság esetében lehet például polgári per) .

Ada ttovábbítá s jogalapja:
A jogalap lehet az érintett hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás. Az adattovábbítás törvényi alapját
kell konkrétan megjelö lni.

Adattovábbítás id őpontja:
Az igényelt adatok címzett részére történő megküldésének dátuma (elektronikus küldés esetén óra, perc
megjelöléssel együtt).

Érín tett adatai, illetve érintettek köre:
Amennyiben az adatigénylés egyetlen személy adataira vonatkozik, úgy a nevét és az azonosításhoz
minimálisan szükséges adatait kell feltüntetni. Ez lehet lakcím, anyja neve, de akár felhasználási hely is.
Amennyiben az adatigénylés több személyre vonatkozik , úgy elegendő a csoportképzés szempontját
feltüntetni (Például: február hónapban számlázásra kerülő fogyasztási helyekhez tartozó ügyfelek).

Továbbított adatok fajtái:
Ebben az oszlopban konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen fajtájú adatok lettek továbbítva. Lényeges,
hogy nem a konkrét adatokat kell szerepeltetni, csak azokjellegét: név, lakcím, felhasználási hely.

Adatot továbbító adatai:
Papír alapú adattovábbítás esetén itt elegendő a válaszirat iktatószámát feltüntetni, elektronikus küldés
esetén a küldést végző nevét, szervezeti egységét.



Szeged i Vízmű Zrí.
6720 Szeged,

Tisza Lajos krt. 88.

3. sz. melléklet
Ssz.: 02-

ADATVÉDELEM - 02.

"o tájékoztatás kérése o helyesbités/törlé s/zárolás kérése o tiltakozás o egyéb

Az ügyfél adatai Partnerkód:

Ügyfél neve:

Lakcím: ITIIJ
DID város,község neve közterület neve, jellege. házszám. emelet, ajtó

Fogyasztási hely:
irányítószám város. község neve közterület neve, j ellege, házszám, emelet, ajtó

Kérelem/tiltakozás/egyéb:

ügyfél aláírása

"Költségtérítés: nincs/van Ft

Adatkezelő Beérkezés dátuma:

Ügyintézö neve: szervezeti egysége:

beosztása: Ügyfé l értesítésének módja:

Megtett intézkedés, megjegyzés:

Intézkedés dátum a:
szervezeti egység vezetője aláírása

Adatvédelmi (elelős Átvétel dátuma:

Megtett intézkedés, megjegyzés:

Dátum :
adatvédelmife lelős aláírása

OA megfelelot bekelljelölni!



Adattörlésilzárolásilhelyesbítési adatlap

4. sz. melléklet

I l. Az érintett neve:

2. A vonatkozólhelyesbíteni kért adat megnevezése:

helyesbités esetén a helyes adat:

3. az adat törJésénekizároJásának!heJyesbitésének ideje:

4. Adat törlés /zároJás jogszabályi alapja / indoka:

5. A vonatkozó irat szám a:

16.Adattö rlést/zárolást/heJyesbítést végzö szervezeti egység megnevezése :

7. Ertes ítendö / tájékoztatandó:

8. Egyéb megjegyzés:

9. AdattörJés/zárolás/megtagadás esetén ennek indoka:

Dátum: .

szervezeti egység vezetöje



Adatigénylési nyilvántartás

5. sz. melléklet

Sz. Adatigénylö neve, Tájékoztatási Tájékoztatási Tájékoztatási Tájékoztatás
egyéb adatai kérelem kérelem fajtája kérelem dátuma,

beérkezésének (személyes adati eredménye iktató-
idöpontja közérdekű adat) (teljesítve! száma
(iktatás elutasítva)
dátuma)



TÁJÉKüZTATÓ AZ 5. SZÁMÚ MELLÉ KL ETHEZ

A nyilvántartás egyrészt a Inftv. 15.§ (5) bekezdésében foglalt kedvezmény ellenőrzését, másrészt az Inftv.
16.§ (3), illetve 30.§ (3) bekezdésében foglalt kőtelezettségek teljesítését szolgálja.

Minden év január l-jén új nyilvántartást kell kezdeni.

A nyilvántartás kettős célt szolgál:
Egyrészt az adatigénylők olyan adatigényléseinek nyilvántartására, amikor saját személyes adataik
kezelése tekintetében kémek tájékoztatást (Inftv. 15-16.§), másrészt bárki által benyújtott, közérdekű

adatok kiadása iránti kérelmek nyilvántartására (Inftv. 28.§) szolgál.

(Nem tartozik egyik kőrbe sem, amikor akár a törvényben erre felhatalmazott szervek - rendőrség, bíróság,
űgyészség, stb. - kémek személyes adatot is tartalmazó tájékoztatást. Ezeket az adatszolgáltatásokat az
Adattovábbítási nyilvántartásban kell rögzíteni.)

Adatigénylő adatai:
Ebben az oszlopban kell feltüntetni az adatigénylő azonosításához szükséges adatokat. Ez a neve mellett
lehe t bármilyen adat, amely rendelkezésre áll, és alkalmas arra, hogy abból később azonosítani lehessen az
igénylőt. Jelen esetben az azonosítás kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az lnftv. 15.§ (5) bekezdése
szerinti, folyó évente egyszeri ingyenes tájékoztatás ellenőrizhetö legyen. Naptári éven belüli többszöri
tájékoztatás kérése esetén ugyanis költségtérités állapítható meg. A név mellett így szerepelhet például
lakcím, anyja neve, személyigazolvány szám, adóazonosító je l, stb., bármi, ami alkalmas az adatigénylö
azonosítására. Jellemzően a név mellett további egy személyes adat már alkalmas ezen cél elérésére, így
szükségtelen többet rögzíteni a nyilvántartásban.

Tekintettel arra, hogy ez a nyilvántartás szolgál a közérdekü adatok iránti igények nyilvántartására is, és
közérdekű adat iránti igényt egyrészt jogi személy is benyújthat, másrészt ezen igények tekintetében nincs
jelentösége az ismételt kérelemnek, közérdekű adat kiadása iránti igényesetén elegendő az igénylő nevét
rögzíteni, még természetes személyek esetében is.




