HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(telefonszám, elektronikus levelezési cím kezeléséhez, pdf számla küldéséhez)
Alulírott,

Fizető név:
születési hely és idő:
anyja neve:
Fizető cím:
Folyószámla azonosító:
Ügyfélazonosító:
E-mail cím*:
Pdf számlaküldést kérek:
igen/nem
(Kérjük, választását aláhúzással jelölje!)
Telefonszám:
(Megadása nem kötelező)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
nyilatkozom, hogy a telefonszámom és/vagy az elektronikus levelezési címem, (mint személyes adat) kezeléséhez a Szegedi Vízmű
Zrt.-vel fennálló szerződéses jogviszonyom végéig előzetes és kifejezett hozzájárulásomat adom az alábbi adatkezelési célok
tekintetében**:
Adatkezelés célja

Hozzájárulok

Nem járulok
hozzá

Az adatkezelő szolgáltatási területén az érintettel a közszolgáltatási szerződés létrehozásához,
teljesítéséhez, megszüntetéséhez, a közszolgáltatás ellátásához, számlázási (pl. leolvasási értesítések,
számla) és fizetési kötelezettséggel kapcsolatos információk továbbításához szükséges
kapcsolatfelvétel
Adatkezelő számára előírt adatszolgáltatások teljesítése érdekében végzett megkeresés
Személyes adataim alapján felhasználói szokásokra vonatkozó adatelemzés, ehhez kapcsolódóan
személyre szabott ajánlatok továbbítása
Szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató levelek, hírlevelek, értesítések
* PDF számla igényét olvasható e-mail cím esetén tudjuk teljesíteni!
** A hozzájárulást a megfelelő négyzetbe tett jelöléssel kérjük jelezni!

Kelt:
érintett

Az érintett tájékoztatása
Adatkezelő:
Adatkezelés jogalapja:
Adattárolás időtartama:
Adatkezelés címzettjei:

Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
az érintett hozzájárulása
az érintett visszavonásáig
a SZV Zrt. ügyfélkiszolgálást végző munkatársai

A Szegedi Vízmű Zrt. Adatkezelési Szabályzatával és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban a fenti adatszolgáltatás nem
előfeltétele a szerződéskötésnek, módosításnak, megszüntetésnek. A hozzájárulásban nevesített személyes adatok (telefonszám,
email cím) megadására az érintett nem köteles, azonban az adatszolgáltatás elmaradása nehezíti a kapcsolattartást.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a saját személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását. Tiltakozhat személyes adata kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Az érintett hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés
jogszerűségét.
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf: 5.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu; telefon. 06-1-391-1400)
Záradék
A fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, a személyes adataim fenti célú kezeléséhez való hozzájárulásomat mindezek
ismeretében adtam meg.
Kelt:

érintett

