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I. Felhasználó / nyilatkozatot tévő adatai
(név),

Alulírott
(születési név)
Kerület1

Születési helye

Születési dátum

Anyja neve

mint fogyatékkal élő fogyasztó kérem, hogy részemre akadálymentes számlát biztosítani szíveskedjenek az alábbiakban megjelölt formátumban (a kért
formátum megjelölendő):
Braille-írással nyomtatott
akadálymentes formátumú elektronikus
könnyen érthető elektronikus számla formátum

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Születési helye
Vevő (fizető) azonosítója

Mellékelten csatolom a fogyatékosságom igazolásául szolgáló iratot (szakhatósági orvosi vélemény, vagy háziorvosi igazolás).
Jelen nyilatkozatot az akadálymentes számla igénylése céljából terjesztem elő. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat benyújtása
nem jelenti automatikusan a védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztését is, azt a jogszabályban
meghatározottak szerint külön kell igényelnem.
A nyilatkozat kitöltésével tudomásul veszem, hogy az akadálymentes számlák előállítása céljából megadott személyes adataimat a
Fővárosi Vízművek Zrt. (szolgáltató), illetve a Braille-írásos nyomtatott formátumú akadály-mentes számlák előállításban közreműködő
adatfeldolgozó, az adatkezelési cél megszűnéséig kezeli.
A Fővárosi Vízművek Zrt.-nek, mint Adatkezelőnek a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása céljából nyilvántartást
köteles vezetni az érintettek köréről a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 61/A.§ alapján, illetve a védendő
felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat szükséges bekérnie az 58/2013. (II.27.). Kormányrendeletben meghatározottak
szerint. A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (Vksztv.61/A.§) szerinti jogi kötelezettség
teljesítése. A védendő felhasználókra vonatkozóan nyilvántartott adatokat a Szolgáltató a jogosultság megszűnését követő 5 évig
köteles tárolni (Vksztv. 61/A.§ (7) bekezdés), majd azok törlése kerülnek. A védendő felhasználókra vonatkozó bővebb tájékoztató
elérhető a Szolgáltató honlapjának https://www.vizmuvek.hu/hu/jogi_nyilatkozat menüpont alatti Adatkezelési tájékoztatóban.

Dátum

.

.

. ______________________________

.

. ______________________________

Felhasználó aláírása

A felti nyilatkozatot átvettem:
Dátum

1

.

Budapesti születési hely esetén a kerületet kérjük megadni.

KASZK/2020/1

Ügyintéző aláírása

