
ADATLAP 

az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezéshez  

1. Adatkezelő 

1.1 Az adatkezelő megnevezése: Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

1.2 Címe: 8000 Székesfehérvár Királysor 3-15 

1.3 Telefonszáma: 06 30-8670594 

1.4 Kapcsolattartó: Dobos László 

 Adatkezelés 

1.5 Előző adatkezelés 

1.5.1 Az adatkezelő megváltozásának jogcíme:  

1.5.2 Előző nyilvántartási azonosító:  

1.6 Az adatkezelés megnevezése: Adattovábbítás lakossági melegvíz-mérő cserékről 

1.7 Az adatkezelés célja: Lakossági melegvíz-mérők hitelességének lejáratakor adatközlés a cserékről a hőszolgáltatók 

felé 

1.8 Jogalapja 

1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: 38/1995.(IV.15) Kormány rendelet 

1.8.2 Jogszabály címe: A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

1.9 A tényleges adatkezelés helye: 

1.10 Az adatkezelés automatizáltsága: Gépi 

2. Adatfeldolgozás 

2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése:  

2.2 Címe:  

2.3 Telefonszáma:  

2.4 Kapcsolattartó:  

3. Az adatok forrása 

      3.1  Adatfajta megnevezése:   Fogyasztó neve, fogyasztási hely címe, fogyasztási hely száma, bekötés száma, 

Leszerelt vízmérő mérete, gyári száma, hitelesítés éve, végállás, vipak sorszáma,  

Felszerelt vízmérő mérete, gyári száma, hitelesítés éve, nyitó állás, vipak sorszáma, utolsó számlázott mérőállás, 

Szerelési munkát kiváltó okok: hitelesítés, új mérőhely, álló mérő, üvegtörött,  

repedt menetű mérő, folyás, átszerelés, fordított mérő, mutató hiány, bemérés ellenőrzés, törött mérő, ismeretlen mérő, 

átfordult mérő, rongálás, locsolómérő hitelesítése, egyéb, feltört vipak,  

elveszett vipak, ragasztott vipak, manipulált vipak, ismeretlen eredetű vipak, sérült vipak, Folyás jellege és mértéke: 

szivárgás, cm3/perc, csöpögés, dm3/perc, csorgás, liter/perc, ömlés, liter/perc. Nyilatkozatok helye, dátuma. 

      3.2  Adatforrás megnevezése: Jegyzőkönyv a vízmennyiség mérőkön végzett szerelési munkáról 

      3.3  Adatfelvétel (átvétel) jogalapja 

           3.3.1  Jogszabályhely vagy más jogalap:   38/1995.(IV.15) Kormány rendelet 

           3.3.2  Jogszabály címe:   A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

      3.4  Adatfelvétel (átvétel) módja:  Jegyzőkönyv kitöltése 

      3.5  Az adat törlési határideje:  Közüzemi szerződés megszűnése, hátralék kiegyenlítése 

4. Adattovábbítás(ok) 

4.1 Adatfajta megnevezése: Székesfehérvári lakossági fogyasztók neve, bekötés száma, Leszerelt vízmérő gyári 

száma, hitelesítés éve, végállása, csere dátuma, Felszerelt vízmérő gyári száma, hitelesítés éve, nyitó állás 

4.2 Címzett neve: Széphő ZRt.,  8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. 

4.3 Az adattovábbítás jogalapja 

4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: Érintettek hozzájárulása 

4.3.2 Jogszabály címe:  

4.4 Az adattovábbítás módja: Nyomtatott lista 

4.5 Időpontja: Havonta, a tárgyhót követő hó 5 -ig 

5. Az érintettek csoportja(i) 

5.1 A csoport leírása: Melegvíz-mérővel rendelkező székesfehérvári, lakossági fogyasztók 

5.2 Érintettek száma: ~ 12 000 fogyasztó 

6. Egyéb közlendők: 

  

Dátum: .............................................                                    Aláírás................................................................................. 


