EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ)
TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.,
cégjegyzékszáma: 01-10-042416, honlap címe: https://www.nkmfoldgaz.hu/nyitolap, a
továbbiakban: NKM GSZ vagy adatkezelő) földgáz egyetemes szolgáltató részéről általunk
kezelt egyes személyes adatainak a Monicomp Zrt. (1139 Budapest, Petneházy u. 46-48.,
cg. 01-10-046752, a továbbiakban: Monicomp), mint a CsekkRendező elnevezésű
számlaprezentációs rendszer működtetője részére történő továbbításáról (átadásáról),
illetőleg a CsekkRendező szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatkezelésekről
(ideértve a számlafizetéshez szükséges banki szolgáltatásokat biztosító OTP Bank Nyrt.
(1051 Budapest, Nádor u. 16., cg. 01-10-041585, a továbbiakban: OTP) részére a Monicomp
által történő adattovábbítást is) a jelen előzetes adatkezelési tájékoztatást adjuk.
Ha Ön az OTP ügyfele és az OTPdirekt internetbanki felületén önkéntesen regisztrál a
Monicomp által biztosított CsekkRendező szolgáltatás igénybe vételére, annak
érdekében, hogy az NKM GSZ által kibocsátott földgáz díj számláit a Monicomp ezen
elektronikus számlafizetési szolgáltatása keretében egyenlítse ki, a Monicomp az Ön által a
részére a regisztrációs felületen önkéntesen megadott személyes adatait (név, születési hely
és idő, anyja neve, e-mail cím, NKM GSZ ügyfél azonosító, folyószámla azonosító) az NKM
GSZ részére az Ön regisztrációjának ellenőrzése és elfogadása céljából átadja.
Ezen adatátadás célja, hogy az NKM GSZ az Ön által CsekkRendező szolgáltatás
regisztrációs felületén megadott adatai alapján ellenőrizni tudja, Ön az NKM GSZ
földgázfogyasztója/számlafizetője-e, illetve az Ön részére bocsát-e ki földgázdíj számlát.
Amennyiben igen, ezt követően a Monicomp részére visszaigazoljuk, hogy az Ön
Csekkrendező regisztrációját az NKM GSZ, mint számlakibocsátó részéről is elfogadjuk.
a) Amennyiben Ön a CsekkRendező szolgáltatás keretében csak a fizetési
szolgáltatást kívánja igénybe venni (elektronikus földgázszámlát nem igényel),
földgázszámláit továbbra is papíralapon küldjük meg az Ön részére (a Monicomp
részére nem adjuk át az Ön földgáz számláját elektronikus formában).
Ebben az esetben az NKM GSZ az Ön mindenkori földgázszámlája
kibocsátásával egyidejűleg a Monicomp számlafizetési szolgáltatásának
igénybe vételéhez a következő személyes adatait adja át a Monicomp részére:
az adott számla forintösszege, fizetési azonosítója és számlaazonosítója.
b) Amennyiben Ön a CsekkRendező szolgáltatás keretében a fizetési szolgáltatás
mellett az NKM GSZ-től elektronikus földgázszámlát is igényel, a fentieken túl az
NKM GSZ az Ön mindenkori földgáz díj számláit elektronikus formában átadja a
számlaprezentációs rendszert üzemeltető Monicomp részére.
c) Amennyiben Ön a CsekkRendező szolgáltatás keretében fizetési tranzakciót indít,
úgy a Monicomp az Ön fenti a) pontban meghatározott adatait átadja az OTP részére
a fizetési tranzakció lebonyolításához.

Fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk továbbá, hogy
A fenti adatkezelés/adattovábbítások célja: az Ön önkéntes regisztrációjára figyelemmel
az Ön földgázdíj számláinak a Csekkrendező szolgáltatása keretében történő
megtekinthetőségének, illetve kiegyenlíthetőségének biztosítása.
Az adatkezelés/adattovábbítás jogalapja: Egyrészről az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1)
bekezdésének a.) pontja szerint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
törvényi felhatalmazása az adatátadáshoz (törvény által elrendelt adatkezelés),
valamint
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.),
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b.)
és c.) pontjai (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges, illetve az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).
A Get. 125. § (4) bekezdésének a.) pontjában foglalt törvényi felhatalmazás alapján az
NKM GSZ által kezelt adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok az Ön
jelen értesítése mellett átadhatók az adatkezelő megbízása alapján a díjfizetések
kezelését végző gazdálkodó szervezetnek. A Monicomp-ot és az OTP-t az átadott
adatokkal kapcsolatban az NKM GSZ-val azonos titoktartási kötelezettség terheli, illetve az
átadott adatok kezelése során kötelesek teljes körűen betartani az Infotv., illetve az OTP a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
banktitokra vonatkozó előírásait.
Az adatkezelés/adattovábbítás jogalapja továbbá az általános adatvédelmi rendelet 6.
cikke (1) bekezdésének a.) pontja (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak
egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez) is, mert a CsekkRendező szolgáltatásra
történő önkéntes regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy az OTP szolgáltatásának
igénybe vételéhez szükséges fenti adatait a fenti célokból a Monicomp átadja az NKM
GSZ, illetve az NKM GSZ átadja a Monicomp, és a Monicomp az OTP részére.
Az átadott adatok köre: A fentiek szerint ismertetett személyes adatok.
A földgázdíj számlák (részszámla, elszámoló számla, földgázátalány számla) számlaképét,
illetve
az
azon
szereplő
személyes
adatainak
teljes
körét
a
https://www.nkmfoldgaz.hu/EgyetemesSzolgaltatas/Ugyintezes/Szamlazas/Szamlamagyarazat elérhetőségen az adott számla
számlamagyarázójára kattintva tekintheti meg.
Az NKM GSZ általi adattovábbítás címzettje, a továbbított adatok megismerésére
jogosultak személye:
Monicomp Zrt. (1139 Budapest, Petneházy u. 46-48.)
Az adatokat ezen cégnek a CsekkRendező szolgáltatás üzemeltetésével, bonyolításával
foglalkozó munkatársai ismerhetik meg. Az NKM GSZ-nél az Ön fentiek szerinti személyes
adatait számlázási szervezetünk illetékes munkatársai ismerhetik meg.

A személyes adatok kezelésének időtartama:
Az NKM GSZ az Ön fentiek szerinti személyes adatait, illetve mindenkori elektronikus
földgázdíj számláját addig az időpontig küldi meg a Monicomp részére, ameddig Ön a
CsekkRendező szolgáltatást igénybe veszi és földgázdíj számláit ezen keresztül kívánja
kiegyenlíteni.
Amennyiben Ön visszavonja NKM GSZ számlakibocsátói regisztrációját a CsekkRendező
felületén, úgy a továbbiakban a fentiek szerinti személyes adatait, illetve elektronikus
földgázdíj számláját nem adjuk át a Monicomp részére.
A kezelt személyes adatokat a Monicomp saját rendszereiből haladéktalanul törli, ha nem a
jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja
megszűnt, vagy a fenti időtartam lejárt, oly módon, hogy az adatok visszaállítására ne legyen
lehetőség.
A Monicomp a részére korábban átadott elektronikus számlákat a számlakibocsátói
regisztráció Ön általi lemondását követő 18 hónapig tárolja rendszerében, ahonnan Ön
azokat saját számára elmentheti, utána ezek a fentiek szerint törlésre kerülnek.
Egyéb tájékoztatás:
Tájékoztatjuk, hogy a földgázdíjak számlázása és a díjfizetések kezelése az NKM GSZ
földgáz egyetemes szolgáltatásának részét képezi, ezért a jelen egyedi Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak mellett személyes adatai kezelésével kapcsolatos további részletes
tájékoztatást az NKM GSZ földgáz egyetemes szolgáltatásával kapcsolatos Általános
Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza az alábbi elérhetőségen:
https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmitajekoztatasok
Jelen egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak a fent hivatkozott Általános Adatkezelési
Tájékoztatónk részét képezi, azzal együttesen alkalmazandó, így a jelen egyedi Adatkezelési
Tájékoztatóban külön nem említett kérdésekről (pl. adatbiztonság, az adatkezeléssel
kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek, stb.) a fent hivatkozott Általános Adatkezelési
Tájékoztatónkban olvashat részletes tájékoztatást.

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés
teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a
www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános
Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra
vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati
irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban
találhatja meg.

