yilatkozat a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról
1. A GYÓR- ZOL Győri KözszoJgáltató és VagyoogazdáJkodó Zr!. adatkezelői mioősége
A Győri Kommunális Szolgáltat6 Kft., az Inszol Győri Vagyongazdálkod6 és Szolgáltat6 Zrt., valamint a
Győrhő Győri Hőszolgáltató Kft., mint beolvad6 társaságok 20 IO. szeptember 30. napjával beolvadtak a
GyáR-SZOL Győri Közszolgáltat6 és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságba, mint
átve,ő társaságba, a változást a Győr-Mo on-Sopron Meg)ei Biró ág, mint Cégbíróság a Cg.08-10001825/13 számú végzésével a cégjeg) zé~be bejegyezte. A Gt. 81. § /1/ bekezdése alapján a beoh adással a
jogelöd társaságok megszűntek, azok vagyon a az átvevő társaságra, mint jogutódra szállt, az átvevő társaság
tehát a beolvad6 társaságok általáno jogutóda.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságár61 szóló J 992. évi LXIII. Törvény 28. §ának (1) bekezdé ezerint
a GyáR-SZaL
Zn. adal\édelmi és adatkezelési szabályzatot hozott létre és
al~almaz. bel ő adatvédelmi felelőst nevezett ki, adatkezelési minőségét pedig az adatvédelmi biztosnak a
nyih ántanásba vétel érdekében bejelentette.
A Társaságnál bevezetett Adatvédelmi és Adatkezelés; Szabályzat biztosítja az adatvédelem elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilváno ságra hozását és védelmét.
2. A belső adatvédeJmi felelős
Név

Vé zettsé
Levelezési
cím

Telefonszám
E-mail cím
3. A kezelt adatok csoportjai
A GyáR-SZaL

Zrt. a kezelt adatok hat különálló csoportját ~ülönbözteti meg, ezek:

a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával ös zeftiggő adatok,
a távhőszolgáltatás ellátásával összeftiggő adatok,
az ingatlan-bérbeadási te,é~enységgel összeftiggő adatok,
a parkolás-gazdálkodási tevékenységgel összeftiggő adatok,
az egyéb, vállalkozási tevékenységgel összefiiggő adatok, és
a kintlévőséggel érintett ügyfelek adatai.
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4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
A GYÓR-SZOL Zrt. a személye adatokat minden esetben a jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése
érdekében kezeli. Az adatkezelés célját az eg)es ügycsoportokban az alábbi táblázat jelöli:

A hulladékkezelési
közszolgáltatás
ellátásá, al összefüggő
adatok kezelése esetében
A távhőszolgáltatás
ellátásával összefLiggő
adatok kezelése esetében
az ingatlan-bérbeadási
tevékeny séggel
összefüggő adatok
kezelése esetében
a parkolás-gazdálkodási
tevékenységgel
összefLiggőadatok
kezelése esetében
az egyéb. vállalkozási
tevékeny séggel
összefLiggőadatok
kezelése esetében
a kintlévőséggel érintett
ügyfelek adatai kezelése
esetében

Az adatkezelés célja
A hulladékkezelésí közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos feladatok
teljesítése. az ügyfél által igénybevett szolgáltatás ellenértékének
számlázása. a számlázott díj beszedése
A távhőszolgáJtatás ellátásával kapcsolatos feladatok teljesítése, az ügyfél
által ígénybevett szolgáltatás ellenértékének számlázása, a számlázott díj
beszedése
Az ingatlan-bérbeadási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok
teljesítése, az ügyfél által igénybe,ett szolgáltatás ellenértékének
számlázása, a számlázott díj beszedése
A parkolás-gazdálkodási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok
teljesítése, az ügyfél által igénybevett szolgáltatás ellenértékének
számlázása, a számlázott díj beszedése
A GYOR-SZOL Zrt. egyéb. vállalkozási tevékeny ségének ellátásá,al
kapcsolatos feladatok teljesítése, az ügyfél által igénybevett szolgáltatás
ellenértékének számlázá a, a számlázott díj beszedése
Kintlévőség-kezeléssel érintett ügyfelek esetében a lejárt követelés peres
és peren kívüli érvényesítése. a személyes adatok kintlévőség-kezelő
társaság részére történő átadása

5. Személyes adatok átadása
A GYÓR-SZOL Zrt. jogosult a lejárt és nem vitatott tartozások behajtása érdekében a szerződésben, vagy azzal
összefüggésben rögzitett zemélyes adatok kintlévőség-kezelési céllal harmadik személy részére történő
átadására. Jogvi zony létesítésére esetén a GYÓR- ZOL Zrt. a szerződéskötési szándékot a személyes adatok
ilyen célú átadásához való kifejezett hozzájárulásnak tekinti.

Győrött, 20 ll. május J 2.
ági e
Elnök-Ve~ig zgató
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