
 
 

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk 
 

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 40599 

  

Az adatkezelő megnevezése:   Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

Címe:  1116 Budapest Kalotaszeg u. 31 

Telefonszáma:  06-40-200-108 

Belső adatvédelmi felelős: 
Sonkoly Antal  
06-1-700-6149 
asonkoly2@fotav.hu 

Adatkezelés  

Az adatkezelés 
megnevezése:  

Ügyféladatok adatkezelése 

Az adatkezelés célja: 

A Társaság közüzemi tevékenysége során folytatott 
adatkezelői tevékenysége közérdekű feladatának jogszerű 
ellátásához, az ügyfelek folyamatos és biztonságos 
távhőszolgáltatással való ellátásához, az ügyfelekkel kötött 
szerződések teljesítéséhez, az ügyfelek azonosításához, 
valamint a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése. 

Jogalapja   

Jogszabályhely vagy más 
jogalap: 

2005. évi XVIII. törvény, 
157/2005.(VIII.15) Korm. rendelet 

Jogszabály címe: 
A távhőszolgatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és a 
végrehajtásáról rendelkező 157/2005.(VIII.15) Korm. rendelet 

A tényleges adatkezelés 
helye:  

Budapest II.Fő u. 47. 
Budapest X. Őrs vezér tér 25  
Budapest XI. Kalotaszeg u. 31 
Budapest XI. Barázda u. 20-30 
Budapest XIII. Váci u. 23-27 

Az adatkezelés 
automatizáltsága: 

 Kézi, gépi 

 
 
Adatfeldolgozás 

 

Az adatfeldolgozó 
megnevezése: 

Díjbeszedő Nyomda Zrt. - számlák, értesítők készítése 
Milpress Kft. - számlák, értesítők készítése 
Díjnet Zrt. – elektronikus számla bemutatás 
DHK Hátralékkezelő és pénzügyi szolgáltató Zrt. és 
Cséminforg Kft. konzorcium - elektronikus számla bemutatás 

Adatfajta megnevezése:       
 Név, születési hely, idő, lakcím, távhőszolgáltatással ellátott 
ingatlan adatai, bankszámlaszám 

Adatforrás megnevezése:       Érintett személyek 

Jogszabályhely vagy más 
jogalap: 

2005. évi XVIII. törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja 



 

 

Jogszabály címe: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

Adatfelvétel (átvétel) módja: 
Szerződéskötéskor / díjfizető személyében bekövetkezett 
változás bejelentésekor 

 Az adat törlési határideje: 
az igényérvényesítésre nyitva álló határidő, az 
adójogszabályok, levéltári jogszabályok által előírt határidők 
elteltével 

  

Adattovábbítás(ok)  

Adatfajta megnevezése: 
Név, születési hely, idő, lakcím, távhőszolgáltatással ellátott 
ingatlan adatai, bankszámlaszám, az engedményezett 
követeléssel kapcsolatos adatok  

Címzett neve: 
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (1034 Budapest, Szőlő utca 38-
40.) 

Az adattovábbítás jogalapja 
  

Jogszabályhely vagy más 
jogalap: 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:193-201 
(korábbi Ptk. 328-329.§), 2005. évi XVIII. törvény 45.§ (1) 
bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont 

Jogszabály címe: 
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint 
a korábbi Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény, 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

Az adattovábbítás módja: 
szerverek között informatikailag védett adatátviteli kapcsolaton 
keresztül 

Időpontja: minden hónapban 

A csoport leírása:  Ügyfelek 

Érintettek száma:  Folyamatosan változó 

 
 


