
KÉRELEM ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
elektronikus úton történő számlaküldéshez 
és elektronikus levelezési cím kezeléséhez  

SZ - 11 - 2021 - 001 

 

 

 

Alulírott:…………………………………………………………………………………………………... 

lakcím:…………………………………………………………………………………………………….. 

felhasználó azonosító száma: …………………………………………………………………………....... 

e-mail cím:……………………………………………………………………………………………….... 

az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) 

bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy elektronikus levelezési címem kezeléséhez a Baranya-Víz Zrt.-

vel fennálló szerződéses jogviszonyom végéig kifejezett hozzájárulásomat adom az alábbi adatkezelési célok 

tekintetében: 

 

Adatkezelés célja 

Az adatkezelő az érintett víz és csatornadíj számláinak elektronikus úton (pdf-ben) történő kézbesítése. 

 
Az érintett tájékoztatása 

 
Adatkezelő: Baranya-Víz Zrt. 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 

Adattárolás időtartama: az érintett visszavonásáig 
 
A Baranya-Víz Zrt. adatvédelmi szabályzatával összhangban a fenti adatszolgáltatás nem feltétele a szerződéskötésnek, 
módosításnak, megszüntetésnek. A hozzájárulásban nevesített személyes adat (e-mail cím) megadására az érintett nem köteles, 
azonban az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé az adatkezelés célját. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől 
a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tiltakozhat személyes adata 
kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban 
nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. 
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni (székhely: 1050 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Posta cím:1363 Budapest, Pf.:9; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: 06/1-391-
1400). 
 
Elektronikus úton történő számlakézbesítés során a számla pdf  dokumentumként kerül 
előállításra és e-mail csatolmányként továbbítja a Baranya-Víz Zrt. a megadott e-mail címre. A 
számlák küldése a szamlakuldes@baranyaviz.hu e-mail címről történik. Ez az e-mail cím kizárólag 
a számla továbbítását biztosítja, erre az e-mail címre válasz üzenet nem küldhető, elektronikus 
levélfogadására nem alkalmas. A Baranya-Víz Zrt. a papír alapú számla előállítását és kézbesítését 
- az elektronikus úton történő számla küldés szolgáltatás igénylésével egyidejűleg - megszünteti.   
 
A fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, a személyes adataim fenti célú kezeléséhez való 
hozzájárulásomat mindezek ismeretében adtam meg. 
 

Kelt:………………………………… 

 

 

 

A kitöltött nyomtatványt - elektronikus úton - az alábbi e-mail címek bármelyikére történő megküldésével tudja 
társaságunkhoz eljuttatni: 

ugyfel.mohacs@baranyaviz.hu; 
ugyfel.komlo@baranyaviz.hu; 

ugyfel.harkany@baranyaviz.hu; 
ugyfel.szigetvar@baranyaviz.hu 

………………………………....... 
érintett (kérelmező) 
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