NYILATKOZAT
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. mérési adatainak Interneten keresztül történő hozzáféréséhez
……………………………………………….Rt./Kft. – továbbiakban: Nyilatkozó – a jelen nyilatkozat aláírásával
kijelenti, hogy az Elosztói Szabályzat és az MVM Démász Áramhálózati Kft. Üzletszabályzata rendelkezésein
túlmenően az alábbi feltételeket tudomásul veszi és elfogadja:
1. Nyilatkozó élni kíván az Adatlapban felsorolt felhasználási helyek elszámolási mérési adataihoz az
Interneten keresztül történő hozzáférés lehetőségével. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. Mérési központ
szakterület – továbbiakban: Mkp – a hozzáférést biztosító internetes felhasználói nevet és jelszavat e-mailben,
az igénybejelentéskor megadott e-mail címre küldi meg a Nyilatkozó által kijelölt személy – továbbiakban:
Képviselő – részére. Az elküldött jelszó módosítható, a jelszó bizalmas kezeléséért a felelősség a képviselőt
terheli. Az Adatlapban felsorolt felhasználási helyek fogyasztásmérőinek leolvasása minden nap reggel 7 óráig
megtörténik.
2. A Nyilatkozó tudomásul veszi, hogy az Mkp az adatok kezelésekor az elvárható gondossággal jár el, és
azokat előzetes engedély nélkül harmadik fél tudomására nem hozza. Az Mkp -t az adatok harmadik fél általi
hozzáférése esetén semmilyen felelősség nem terheli.
3. A képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatokhoz illetéktelen személy hozzáfért, vagy
annak lehetősége fennáll, erről értesíti az Mkp-t, és haladéktalanul megváltoztatja a jelszavát.
4. A képviselő kijelenti, hogy amennyiben az adatok e-mailben történő elküldését igényli, a fentieken
túlmenően tudomással bír arról, hogy az e-mailek sikeres fogadása az Mkp által műszakilag nem
ellenőrizhető. Az e-mailek fogadására alkalmas, működő levelező rendszer biztosítása a képviselő
felelőssége. A képviselő tudomással bír arról, hogy amennyiben az igényelt adatok nem érkeznek meg emailben, azok manuálisan letölthetők.
5. A Nyilatkozó és a Képviselő tudomásul veszi továbbá, hogy a mérési adatokkal kapcsolatos szolgáltatások
bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatók a törvényi kötelezettségek keretein belül, vagy azok
következtében.
6. A jelen Nyilatkozat a mellékelt kitöltött Adatlappal együtt érvényes. A kitöltött, aláírt és céges bélyegzővel
ellátott nyilatkozatot a következő címek valamelyikére kell visszajuttatni: postai úton az MVM Démász
Áramhálózati Kft. Mérési központ szakterület, Szeged, 6701, Pf.:88, vagy email-ben szkennelve a
meresi_kp@mvmdemaszhalozat.hu címre.
7. Jelen Nyilatkozat hatálya az elszámolási mérési adatok Interneten keresztül történő hozzáférésének
időtartama alatt áll fenn.
8. Képviselő az Adatlapban közölt adatainak változása esetén új nyilatkozatot tölt ki, ill. juttat az Mkp -hoz. A
változásokat az Mkp ez alapján tudja rögzíteni.
9. A villamosenergia elosztás biztosítása, a csatlakozási-, és hálózathasználati szerződés teljesítése
keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a https://mvmdemaszhalozat.hu honlapon és az
ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés
során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a
https://mvmdemaszhalozat.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére
Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
Kelt:………………………, 20.……………………hó ……napján
………………………………………………..
Nyilatkozó aláírása
A következő minőségben:

………………………………………………..
Beosztás

Alulírott ………………………………………………….képviselő a jelen Nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket
magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Kelt:………………………, 20.……………………hó ……napján
Melléklet: Adatlap

………………………………………………..
Képviselő aláírása

ADATLAP

Cégnév:
Felhasználási hely(ek) adatai
Megnevezése:

Fogy. hely azonosító:

Címe:
Megnevezése:

Fogy. hely azonosító:

Címe:
Megnevezése:

Fogy. hely azonosító:

Címe:
Megnevezése:

Fogy. hely azonosító:

Címe:
Megnevezése:
Címe:
Képviselő neve:
Telefonszám:
e-mail cím:

Fogy. hely azonosító:

