
Belső adatvédelmi nyilvántartás "VKSZ" Zrt.

Adatkezelő megnevezése Az adatkezelés célja Az adatok fajtája és kezelésük jogalapja Az adat forrása
Adattovábbítást igénylő neve, címe, az adattovábbítás 

jogalapja
Az adatfajták törlésének határiedeje Adatfeldolgozó neve és címe Nyilvántartási száma

Hőszolgáltatás / 

ügyfélszolgálat

Ügyfélnyilvántartás, 

számlázás, 

szolgáltatási díjak 

behajtása

Személyes adat. Jogalap: 2005. évi XVII. 

Távhő tv., 157/2005 kormányrendelet, 

1990.évi LXXVII. Tv. 58/2005, ill. 58/2006 

helyi rendelet, 289/2007 évi 

korm.rendelet, 1997. évi CLV tv., 1992.évi 

LXIII tv, 1991.évi XLIX tv., 1952.évi III.tv., 

1959. évi IV.tv., 1990. évi XCIII.tv., 

2009.évi L. tv., 2009.évi LI. tv., 2009.évi 

LII. tv.,

Ügyfél közlése, 

népességnyilvántartó

Számlázás: WASCO Trade Kft. Behajtás: MOKK tagjai, önálló 

bírósági végrehajtók, bíróságok, Ügyvédünk: Dr. Kormos Gábor
Ügyfél jogállása + 10 év Veszprém, Haszkovó 11/A. még nincs

Hulladékszállítás / 

ügyfélszolgálat

Ügyfél nyilvántartás, 

számlázás, 

szolgáltatási díjak 

hátralék behajtása

Személyes adat.                           Jogalap: 

szolgáltatási területünk 

önkormányzatainak a települési szilárd 

hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendeletei, a 

partnerekkel kötött szerződés, Ptk., a 

hulladékkal kapcsolatos törvény, a  

lakások és helyiségek bérletéről szóló 

törvény, a fizetési meghagyásos eljárásról 

szóló törvény és a bírósági végrehajtásról 

szóló törvény

Ügyfél közlése, 

népességnyilvántartó

Számlázás: WASCO Trade Kft. Behajtás: szolgáltatási területünk 

önkormányzatai, Magyar Országos Közjegyzői Kamara tagjai , 

önálló bírósági végrehajtók, bíróságok

Ügyfél jogállás + 10 év

Hulladékkezelési 

Ügyfélszolgálat, Veszprém, 

Kistó u. 8.

Kéményseprési üzem

Ügyfelek 

nyilvántartása,

a területen lévő 

kémények 

beazonosíthatósága

51/1999 (XII.25.) BM rendelettel 

módosított 27/1996 (X.30.) BM rendelet

13§-14§

Meglévő címek vannak,

új cím vagy ügyfél bejelentés, 

vagy kéményseprő által felvett.

Adatokat csak szabálysértés esetén továbbítunk az 

Önkormányzat, az előfokú tűzvédelmi hatóság, valaminta 

gázszolgáltató felé.

A címek a folyamatos szolgáltatás 

miatt folyamatosan nyilván vannak 

tartva. A sormunkakönyveket 5 évig 

kell megőrizni.

Kéményseprési üzem 

ügyfélszolgálat,

kéményseprési előadó

Temetőgondnokság
temetői közhiteles 

nyilvántartás
1999. évi XLIII. Törvény

halotti anyakönyvi kivonat, 

halottvizsgálati bizonyítvány
nem törölhető

Temetőgondnokság 

ügyfélszolgálat Veszprém, 

József A.u. 40.

Piac és vásárcsarnok

ügyfél, bérlő

nyilvántartás,

számlázás

Személyes adat.

Jogalap: szolgáltatási 

területünkön a partnerekkel

kötött bérleti szerződések.

Önkormányzattal kötött hasznosítási 

szerződés. (38/2009.(VI.29.)Ör.

Lakások és helyiségek bérletéről szóló 

törvény 1993.évi LXXVIII.Tv. szabályozza

ügyfél, partner

közlése

10 év
Piac és Vásárcsarnok Üzem

Veszprém, Jutasi u. 2.

Parkolási üzem

MiniPark szoftveren 

belül parkolási esetek 

nyilvántartása

Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Veszprém város fizető 

parkolási rendszerének szabályozásáról 

szóló 31/2010. (VI.28.) Kr. Rendelet 

Közúti Közlekedési Nyilvántartásról szóló 

2010. évi XLVII. tv.

Helyi önkormányzatokról szóló 2010. évi 

XLVI. Tv.

Polgárok személyes adatainak és 

lakcímeinek nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény 

Parkolási vétséget elkövető 

autójáról fotó készül, majd az 

EuroInford-nak átadott 

rendszámadatokból visszanyert 

személyes adatok

Euro- Inford Iroda Kft. 1149 Budapest, Angol út 77.

VKSZ- Szerz-00140/2007.

folyamatos adatbeérkezés.

Az Euro INFORD tárolja 5 évig

"VKSZ" Zrt. Parkolási üzem, 

Veszprém, Bagolyvár u. 

Parkolóház

PR és marketing

Hírlevél küldés, 

lakossági 

elégedettségmérés 

elemzése szolgáltatási 

körzet szerint

Infotv. 5.§ (1) a. pontja, az érintettek 

hozzájárulása alapján: 

Közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

információkat tartalmazó online hírlevél 

küldése a megadott e-mailcímekre, 

valamint a lakossági elégedettségmérés 

eredményeinek elemzése a szolgáltatási 

körzet településrészei szerint.

Közvetlenül az érintettől felvett

2015. január 1-jétől kezdődő 

határozatlan ideig, de legfeljebb az 

adatkezeléssel érintett 

ügyfél/fogyasztó és a Társaság között 

létrejött szerződéses jogviszony 

fennállásáig azzal, hogy az érintettek 

kérésére törlésre kerül

"VKSZ" Zrt. illetékes 

munkatársai, 8200 Veszprém, 

Házgyári út 1.

NAIH-80330/2014.

1/1. oldal Adatvédelmi felelős


