
 
 
  
  

Adattovábbítás 
címzettje 

Adattovábbítás 
jogalapja 

Adatkezelés célja 
Adattovábbítás 

érintettjei 

Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vksztv.52.§) 
 

Az Érintettek 
vízfogyasztási adatai 
alapján a 
szennyvízelvezetés 
mérése és számlázása. 

Az Adatkezelő ellátási 
területéhez tartozó 
Érintettek. 

Fővárosi 
Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. 
 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(59/2011. Főv. Kgy. 
rendelet 17. §) 

Csatornabekötéssel nem 
rendelkező Érintettek 
által mért vízfogyasztás 
alapján történő 
szennyvízelvezetés 
számlázása. 

Fővárosi 
településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. 
ellátási területén 
csatornabekötéssel nem 
rendelkező Érintettek. 

Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. 
 
 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vksztv.52.§) 
 

Az Érintettek 
vízfogyasztási adatai 
alapján 
szennyvízelvezetés 
mérése és számlázása, 
valamint a mérőeszközre 
vonatkozó adatok a 
mérőeszközök cseréjére 
tekintettel. 

Azon Érintettek, 
amelyeknél az ivóvíz 
szolgáltatást az 
Adatkezelő, míg a 
szennyvízelvezetést a 
Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt.  végzi. 

Csepeli Erőmű Kft. 
 
 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Vksztv.52.§) 
 

Csepeli Ipartelep 
területén lévő Érintettek 
vízfogyasztása alapján 
szennyvízelvezetés 
mérése és számlázása. 

Azon Érintettek, 
amelyeknél az ivóvíz 
szolgáltatást az 
Adatkezelő, míg a 
szennyvízelvezetést a 
Csepeli Erőmű Kft.  végzi. 

Díjbeszedő Faktorház 
Zrt.  

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Ptk. 6:193.§) 

Számlatartozás 
behajtása, 
követeléskezelés. 

Az Adatkezelővel 
szerződéses 
jogviszonyban álló 
Érintettek. 

Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. 
 

-Hozzájárulás, 
mint jogalap 
(Rendelet 6.cikk (1) 
bekezdés a) pont) 
 

Vízmérőórára, 
készülékhely azonosítóra 
vonatkozó adatok 
esetében mért 
fogyasztás alapján 
történő számlázás. 
 

A Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. 
távleolvasási 
rendszerébe integrált 
meghatározott 
fogyasztási címeken 
mellékmérővel 
rendelkező tulajdonosi 
közösségek leolvasott 
meleg vizes mellékmérő 
adatai. 

UNION Biztosító Zrt. 

-Hozzájárulás, 
mint jogalap 
(Rendelet 6.cikk (1) 
bekezdés a) pont) 
 

Számlabiztosítás, 
valamint vízelfolyásból 
eredő többletköltségekre 
vonatkozó csoportos 
biztosítási jogviszony 
létesítése. 

Az Adatkezelő ellátási 
területén biztosítási 
szolgáltatáshoz 
önkéntesen csatlakozó 
Érintettek. 
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Generali Biztosító Zrt. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Ptk. 6:453.§) 

Biztosítási szerződés 
szerinti szolgáltatás 
teljesítése.  

Káreseményben 
Érintettek. 

Marsh 
Kockázatkezelési, 
Tanácsadó és 
Biztosítási Alkusz Kft. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Ptk. 6:275.§) 

Szakértői tevékenység 
nyújtása a káresemény 
esetén. 

Káreseményben 
Érintettek. 

Hungaricum Biztosítási 
Alkusz Kft. 

-Jogszabályi 
kötelezettség, mint 
jogalap 
(Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont) 
(Ptk. 6:275.§) 

Tájékoztatás, 
állásfoglalás nyújtása a 
káresemény esetén. 

Káreseményben 
Érintettek. 


