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Az adatkezelési tevékenység általános jellemzői 

Adatkezelési cél megnevezése: Villamos energia kereskedelmi szerződés megkötése 

Adatkezelési cél leírása: (i) villamos energia kereskedelmi szerződéskötés 

megkötése az Adatkezelővel 

(ii) a szerződéses viszony tartama alatt 

kapcsolattartás. 

Kezelt személyes adatok: Név (születési név), anyja neve, születési hely és idő, 

lakcím/tartózkodási hely/értesítési cím, telefonszám, e-

mai cím 

Lakcím/tartózkodási hely/értesítési cím, telefonszám, e-

mai cím 

Adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. cikk (1) b.) pontja – az adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 

az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően 

az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges 

 

 

a GDPR 6. cikk (1) f.) pontja – az adatkezelő jogos érdeke 

 

Tiltakozás joga 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, azaz a 

kapcsolattartói személyes adatok kezelése ellen 

jogosult tiltakozni. Ebben az esetben az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

Jogos érdek ismertetése 

_ 

Az Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez fűződő 

jogos érdeke abban áll, hogy a szerződésekkel 

kapcsolatban a másik szerződő féllel képes legyen 

hatékony módon a kapcsolatot fenntartani. 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye: 

A szerződés megkötése nem lehetséges. A szerződő felek nem lesznek képesek a hatékony 

kapcsolattartásra. 
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Adatkezelés ideje A szerződés megszűnésének napjától számított 5 év. 

Érintettek Az Adatkezelővel szerződő természetes személy vagy az 

Adatkezelővel szerződő féllel szerződő természetes 

személy. 

Az Adatkezelővel szerződő fél részéről megadott 

kapcsolattartó személy(ek). 

Személyes adatok forrása A személyes adatokat az Adatkezelővel szerződő fél bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. 

Adatszolgálatás jogszabályon 

vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul: 

- 

Az adatszolgáltatás a szerződés 

megkötésének az előfeltétele? 

(Igen/ Nem) 

Igen Nem 

Az érintett köteles a személyes 

adatokat megadni? (Igen/ Nem) 
Nem 

Az adatkezelési tevékenység 

keretében történik profilalkotás? 

(Igen/ Nem) 

Nem 

Profilalkotás esetén milyen 

szempontok mentén kerül a 

profil összeállításra, és az az 

érintettre nézve milyen hatással 

jár? 

- 

Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok 

(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen / N= nem / F= GDPR-ban foglalt 

feltételek szerint) 
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Hozzáférés I I 

Helyesbítés I I 

Törlés F F 

Adatkezelés korlátozása F F 

Adathordozhatóság N N 

Tiltakozás N I 

Panasz (Adatkezelőnél) I I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I I 

Adatbiztonsági intézkedések 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az Adatkezelőnél kizárólag a belső hálózatból elérhető webes alkalmazásban történik a személyes adatok kezelése, 

amit a jogosult felhasználó csak azonosítás után ér el, amely felhasználói név és jelszó megadása után alkalmazható. 

Az Adatkezelőnél a külső jogellenes behatolás megakadályozására tűzfal megoldás kerül alkalmazásra, ami 

naprakész. Az Adatkezelő szerződéses adatbázisa közvetlen elérése korlátozott az Adatkezelő illetékes munkatársára. 

A papíralapú szerződések zárható tárolóban, korlátozott hozzáférésű helységben, őrzött épületben kerülnek tárolásra. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek 

Korlátozott, kizárólag az Adatkezelő illetékes munkatársa fér hozzá a munkavállalói személyes adatokhoz. 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 
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Címzettek - 

Címzett minősége - 

A továbbítás célja - 

Továbbítás harmadik országba - 

Az adattovábbítással kapcsolatos 

garanciák 

- 

 

  


