
Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105169/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406731017656250.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése "  ügyféladatok  kezelése.  ügyféladatok  kezelése  közüzemi  szerződésen  alapuló
kötelezettségek  teljesítése,  jogok  gyakorlása,  közműves  ivóvíz  ellátás  és
szennyvízelvezetés céljából. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76916/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu



Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105170/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406733781093750.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése "  ügyfélszolgálati  adatkezelése.  a  közüzemi  szolgáltatással  kapcsolatos
panaszkezelés,  a  bejelentések  kivizsgálása  és  az  érintettek  értesítése.  "
megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76917/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu



Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105171/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406735191718750.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése "  hátralékkezelés.  adatkezelő  szolgáltatási  területén a fogyasztói  adatok kezelése
hátralékkezelés céljából. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76918/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu



Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105172/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406736984843750.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése "  munkaviszonnyal  összefüggő  adatkezelés.  munkaviszony  létesítése,  teljesítése
vagy megszüntetése. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76919/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu



Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105173/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406739655312500.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése "  munkavállalók  ellenőrzésével  kapcsolatos  adatkezelés.  a  társaság  jogos  üzleti
érdekeinek megfelelően a  munkavállalóknak biztosított  számítógép,  e-mail  cím és
internet hozzáférés ellenőrzése. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76920/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu



Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105174/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406746040468750.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése " felvételre jeletnkezők adatkezelése. a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő
munkavállaló  kiválasztása,  a  jelentkezők  személyes  adatainak  kezelése.  "
megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76921/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu



Dr. Szabó Endre Győző

elnökhelyettes

Iktatószám: 2105176/2014/N.
Időbélyeg: E.R.Ö635406748362187500.
Ügyintéző: Kozma Laura
Telefon: 06-1/391-1400
Tárgy: adatvédelmi nyilvántartásba vétel

H A T Á R O Z A T
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és
nyilvántartási számon

adatkezelő E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

székhely/lakcím 7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.

adatkezelés megnevezése " beléptetés. látogatók, ügyfelek beléptetése. " megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-76923/2014.

nyilvántartásba veszi.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2014.07.22.

Melléklet:
Kapják:

1. Dr. Fenyőházi Elemér részére jogasz@aliscaterra.hu
2. Nyilvántartás

............................................................................................................................................................................................................

1125 Budapest, Tel.: +36 1 391‐1400 ugyfelszolgalat@naih.hu

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 1 391‐1410 www.naih.hu


