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Adatvédelmi tájékoztató

A Viziközm¶ szolgáltatással kapcsolatos ügyféladat kezelés

Adatkezelés azonosítószáma: AK0008

1. Az adatkezel® és az adatkezelésre jogosult személyek

Az Aqua Szolgáltató Kft. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4., cégjegyzékszáma:
08-09-003727, adószáma: 11130682-2-08, weboldala: http://www.aquakft.hu/, továbbiakban: Vízm¶)
2018. május 25. napjától kezd®d®en a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint
kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

• Név

• Cím (bekötés helye)

• Telefonszám

• Lakcím

• Anyja neve

• Szem. Ig. szám

• Adószám

1.1. Adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban

Innobova Kft
Weboldal: http://www.innobova.hu/elerhetoseg_hu.html

Telefonszám: 00 36 (70) 380 3400
E-mail cím: tundik.ferenc@inosmartkft.hu
Postai cím: Gy®r, Irinyi János u. 29, 9026
Végzett tevékenység: Informatikai támogató � több alvállalkozóval dolgozik

együtt
Garanciák: Adatot nem visznek el a Vízm¶t®l, kizárólag a

betekintésnek van elvi lehet®sége. A munkavégzést
az Aqua dolgozói felügyelik

* * *

ASP Hungary
Weboldal: http://www.asphungary.hu/

Telefonszám: 00 36 (52) 787-185
E-mail cím: info@asphungary.hu
Postai cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Végzett tevékenység: Innobova alvállalkozó, közüzemi számlázórendszer

támogatása, fejlesztés
Garanciák: Adatot nem visznek el a Vízm¶t®l, kizárólag a

betekintésnek van elvi lehet®sége. A munkavégzést
az Aqua dolgozói felügyelik

* * *

ECRON Informatika
Weboldal: https://ecron.hu/

Telefonszám: 00 36 (20) 946 9367
E-mail cím: ecron@ecron.hu
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Postai cím: 1119 Budapest, Hadak útja 9.
Végzett tevékenység: Innobova alvállalkozó, iktatórendszer támogatás, fejlesztés
Garanciák: Adatot nem visznek el a Vízm¶t®l, kizárólag a

betekintésnek van elvi lehet®sége. A munkavégzést
az Aqua dolgozói felügyelik

* * *

Ulyssys Kft
Weboldal: https://www.ulyssys.hu/

Telefonszám: 00 36 (1) 346 3400
E-mail cím: Info@ulyssys.hu
Postai cím: 1024 Budapest Löv®ház utca 39.
Végzett tevékenység: Innobova alvállalkozó, iktatórendszer támogatás, fejlesztés

(ecronnal közösen)
Garanciák: Adatot nem visznek el a Vízm¶t®l, kizárólag a

betekintésnek van elvi lehet®sége. A munkavégzést
az Aqua dolgozói felügyelik

* * *

Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft.
Weboldal: http://innosmartkft.hu/

Telefonszám: 00 36 (70) 320 9048
E-mail cím: Info@innosmartkft.hu
Postai cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 20
Végzett tevékenység: Vállalatirányítási rendszer
Garanciák: Adatot nem visznek el a Vízm¶t®l, kizárólag a

betekintésnek van elvi lehet®sége. A munkavégzést
az Aqua dolgozói felügyelik

* * *

FIC-KON Bt.
Weboldal: https://www.ceginfo.hu/ceg-adatlap/0806011911

Telefonszám: na
E-mail cím: na
Postai cím: na
Végzett tevékenység: papír alapú dokumentumok selejtezése, szállítása,

dobozolása, polcokra pakolása, tárolása
Garanciák: A papír alapú dokumentumokat az Aqua telephelyén

rendszereezik (el nem viszik). A selejtezés során
jegyz®könyvezik a dokumentumok megsemmisítését.

* * *

H & I Kft.
Weboldal: https://valami.hu

Telefonszám: na
E-mail cím: na
Postai cím: na
Végzett tevékenység: TB ügyintéz®
Garanciák: A szervezet rendelkezik a GDPR által el®írt

követelményekkel

* * *
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Szuper Print Kft.
Weboldal: www.szuperprint.hu

Telefonszám: 00 36 (96) 571-230
E-mail cím: info@szuperprint.hu
Postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor u. 5.
Végzett tevékenység: Bérszámfejtés, könyvelés
Garanciák: A szervezet rendelkezik a GDPR által el®írt

követelményekkel

* * *

Prime Rate Kft.
Weboldal: https://www.primerate.hu/

Telefonszám: 0036 (1) 231-4060
E-mail cím: Info@primerate.hu
Postai cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
Végzett tevékenység: Számlák nyomtatása
Garanciák: Az adatokat titkosított csatornán kapják meg. A szervezet

ISO27001-es tanúsítással rendelkezik, melyet teljes kör¶
biztonsági megfelelés esetén adnak ki a tanúsító cégek.

* * *

Patent Távfelügyelet Kft
Weboldal: www.securitypatent.hu

Telefonszám: 00 36 (96) 512-630
E-mail cím: Info@patentcsoport.hu
Postai cím: Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49, 9200
Végzett tevékenység: Kamerarendszer támogató
Garanciák: Nem férnek hozzá a rendszerhez, de segítséget nyújtanak

probléma esetén (az esetek jelent®s részében az Aqua bels®
IT-ja végzi az üzemeltetési feladatokat)

* * *

L-Cont Biztonságtechnika Kft.
Weboldal: http://www.lcont.hu

Telefonszám: 00 36 (96) 523-359
E-mail cím: Info@lcont.hu
Postai cím: 9023 Gy®r, Mester u. 7.
Végzett tevékenység: Kamerarendszer támogató
Garanciák: Nem férnek hozzá a rendszerhez, de segítséget nyújtanak

probléma esetén (az esetek jelent®s részében az Aqua bels®
IT-ja végzi az üzemeltetési feladatokat)

* * *

VARINEX Informatikai Zrt
Weboldal: https://varinex.hu

Telefonszám: 00 36 (1) 273 3400
E-mail cím: mail@varinex.hu
Postai cím: 1141 Budapest, K®szeg utca 4.
Végzett tevékenység: Térképészeti rendszer támogatás
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Garanciák: Térképészeti rendszer (alaptérkép, fejlesztés), els®sorban
helyrajzi számokba van elvi betekintési lehet®ségük � a
rendszer az Aqua telephelyén fut.

* * *

HW Studio
Weboldal: https://www.hwstudio.hu

Telefonszám: 00 36 (21) 242 4000
E-mail cím: kozpont@hwstudio.hu
Postai cím: 6000 Kecskemét, Pet®� S. u. 1.B
Végzett tevékenység: Számla archiválás elektronikus portál üzemeltetése
Garanciák: A szervezet ISO27001-es tanúsítással rendelkezik, melyet

teljes kör¶ biztonsági megfelelés esetén adnak ki a tanúsító
cégek.

* * *

Leitner László ev.
Weboldal: NA

Telefonszám: 0036 (30) 929 4640
E-mail cím: NA
Postai cím: 9228 Halászi, Szent Márton utca 40.
Végzett tevékenység: Szippantott szennyvíz elszállítása
Garanciák: Nevet és címet és elérhet®séget kap, melyet nem tárol a

munka elvégzése során.

* * *

Dr Illés Ügyvédi Iroda
Weboldal: https://www.illeslegal.hu

Telefonszám: 00 36 96 566-058
E-mail cím: illes.lawo�ce@t-online.hu
Postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserd® utca 8.
Végzett tevékenység: Követeléskezelési adatok
Garanciák: Ügyvédi titoktartás

* * *

Ellen®rz® tevékenységet végz® szervezetek/vállalatok
Weboldal: na

Telefonszám: változó
E-mail cím: változó
Postai cím: változó
Végzett tevékenység: A prudens m¶ködés biztosítása érdekében számos cég végez

vizsgálatot az Aqua Szolgáltató Kft.-nél (pl. könyvvizsgáló,
számlázó rendszer auditorok)

Garanciák: Az ilyen szervezetek a legnagyobb titoktartási követelmény
mellett végzik a munkájukat és mintavételezéssel
dolgoznak.

* * *

Hostline Kft.
Weboldal: www.hostline.hu

Telefonszám: 00 36 (1) 434 2540
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E-mail cím: info@hostline.hu
Postai cím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 54/A.
Végzett tevékenység: Telefonközpont üzemeltetés
Garanciák: Csak a helyszínen végeznek munkát, nem másolnak

adatokat, nem hallgathatják vissza a felvételeket.

* * *

2. Adatvédelmi tisztvisel®

A Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®t nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi
elérhet®ségeken fordulhat:

Tolnainé Török Tünde
Telefonszáma: +36-96/577-460
e-mail címe: adatkezeles@aquakft.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a Vízm¶nél: Az adatkezel®re vonatkozó jogi kötelezettség:
2011. évi CCIX. törvény a víziközm¶-szolgáltatásról

4. Személyes adatok címzettjei

Az ügyfélszolgálat dolgozói illetve az adatátadásban résztvev® munkavállalók.

5. Az adatkezelés id®tartama

A Viziközm¶ szolgáltatással kapcsolatos ügyféladat kezelés meg®rzési ideje: a szerz®dés megsz¶nését®l
számított 8. év végéig.

6. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböz® rendszerben kerülnek tárolásra melyekr®l jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható:

Informatikai rendszer: Az Aqua Szolgáltató Kft. infromatikai rendszerét számos biztonsági megoldás
védi. A min®séget ISO szabványi megfelelés garantálja. A számlázó rendszer évente auditon esik át.
Az adatokat rendszeresen menti a szervezet, továbbá szigorú jogosultságkialakítás adja a biztonság
alapját.

Adatok továbbítása házon kívül: Az Aqua Szolgáltató Kft. minden személyes adatot titkosítva
továbbít. Ez levelezés esetén TLSv1.2 titkosítás történik a szerverek között ill. bizonyos esetben
AES-256-os titkosítással védjük az adatokat. Titkosítás nélkül adatátadás nem történik.

Irattár: A Vízm¶ papír alapú dokumentumait a FIC-KON BT. selejtezi, illetve tárolja.

Levelez® rendszer: A levelez® rendszer egy vezet® gyártó rendszere. A Vízm¶ a szoftvereket
rendszeresen frissíti. Minden levél spam sz¶r®n és vírusvédelmi ellen®rzésen is átesik. A levelekhez
csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A rendelkezésre állást redundáns kialakítás
biztosítja.

Fájlszerver: A fájlszerveren tárolt adatok jogosultsági rendszerrel védettek (a személyes adatokat
tartalmazó mappákhoz csak korlátozott kör férhet hozzá). A szerveren tárolt adatokat rendszeresen
menti a Vízm¶
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Iktató rendszer: Az iktató rendszerbe bekerülnek hivatalos bejöv®, kimen® dokumentumok
(szerz®dések, ügyfél levelek, ajánlatkérések stb.) Authentikációt követ®en lehet elindítani az
alkalmazást. Adatbázisban tárolja az adatokat. Bels® jogosultsági szabályok védik az adatokat.

Mentési rendszer: A mentés különböz® médiákra történik, melyek �zikai és logikai védelmi
intézkedések is védenek (titkosítás, páncélszekrény)

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon tudja gyakorolni:

• személyesen felveszi a kapcsolatot a Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®jével (el®re egyeztetett
id®pontban) az alábbi címen: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.;

• e-mailt küld a Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®je részére a adatkezeles@aquakft.hu e-mail címre;

• telefonon felveszi a kapcsolatot a Vízm¶ adatvédelmi tisztvisel®jével a +36-96/577-460
telefonszámon;

Önt az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

7.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Vízm¶t®l arra vonatkozóan, hogy a Vízm¶ kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Vízm¶ kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következ® információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelés céljai;

(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii) a kezelt személyes adatok

(iv) címzettjei vagy jöv®beli címzettjei;

(v) a személyes adatok tárolásának tervezett id®tartama vagy az id®tartam

(vi) meghatározásának szempontjai;

(vii) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön
személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve

(viii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Vízm¶ által kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a
kamerafelvételen szerepl® további személyek nem lesznek felismerhet®k a felvétel másolatán.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Vízm¶t®l kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes
adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Vízm¶ a kamerafelvételt módosítsa,
azonban kiterjed arra, hogy a Vízm¶ a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására
vonatkozó jegyz®könyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat
tartalmaz.
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7.3. Törléshez való jog

A Vízm¶ az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A Vízm¶ a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelését el®író, a Vízm¶re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekb®l vagy a Vízm¶re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érint® közérdek alapján,

(iv) közérdek¶ archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószín¶síthet®en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést), illet®leg

(v) jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Vízm¶ indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

(i) a Vízm¶nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gy¶jtötte vagy kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs els®bbséget élvez®
jogszer¶ ok az adatkezelésre,

(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

(iv) a Vízm¶, illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat
törölni.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Vízm¶vet, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Vízm¶,
illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi
igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében
vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéb®l kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Vízm¶nek, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége,
azonban Ön jogi igények el®terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok
korlátozását igényli vagy

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Vízm¶, valamint a Biztonsági Cég az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a
feloldást megel®z®en.

8. Jogsértés esetén tehet® lépések

Amennyiben jogsértést észlelt a Vízm¶, vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen
velünk kapcsolatba a következ® e-mail címen vagy telefonszámon: adatkezeles@aquakft.hu, +36-96/577-
460.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi
elérhet®ségen:

Aqua Szolgáltató Kft. oldal 7/ 8



Adatvédelmi tájékoztató

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történ® jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
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