vonalkód

Meghatalmazás
Felhasználó azonosító:
Meghatalmazó adatai
Név1/ Megnevezés2:
Születési név1/Rövidített cégnév2:

_

Anyja neve1:

Születési hely, idő1:

Telefonszám:

E-mail cím:

Lakcím1/Székhely2:

__

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület/emelet/ajtó).

Cég esetén nyilvántartási szám (pl.: adószám, cégjegyzékszám)2:

_

Képviseletre jogosult neve2:
Meghatalmazott adatai
Név1:
Születési név1:
Anyja neve1:

_ Születési hely, idő1:

Telefonszám:

_ E-mail cím:

Lakcím:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület/emelet/ajtó)

A felhasználási helyre vonatkozó adatok*
Felhasználási hely azonosító:
Mérési pont azonosító:
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám (épület/emelet/ajtó),

vagy

 a Vevő (fizető) azonosítóhoz tartozó valamennyi felhasználási hely.
Jelen meghatalmazás aláírásával a Meghatalmazó feljogosítja a Meghatalmazottat arra, hogy a közte és





az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. között fennálló elosztói
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben helyette és nevében eljárjon, jognyilatkozatot
tegyen:
**

 teljes körűen
 kizárólag a következő, pontosan meghatározott ügye(k)re kiterjedően:
A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt
személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM
Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Ezen Tájékoztatók,
valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti meghatalmazást adó meghatalmazó, a meghatalmazott képviselő, illetve a meghatalmazást tanúként
aláíró természetes személyek részére szóló részletes Adatkezelési Tájékoztató a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon
és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. A földgázelosztó megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
látja el.

A jelen meghatalmazás:

 egyszeri alkalomra szól,
 visszavonásig érvényes,
 határozott időre szól
-ig érvényes,
 a fent meghatározott ügy(ek) elintézésééig érvényes. (Kérjük a meghatalmazást minden ügyintézési
alkalommal bemutatni.).
Tájékoztatjuk, hogy a határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás (ügyek
egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás) a Polgári Törvénykönyv előírás szerint öt
év elteltével hatályát veszti (PTK 2013. évi V. törvény 6.:16.§). Meghatalmazott csak a Meghatalmazó tudtával
és hozzájárulásával hatalmazhat meg harmadik személyt arra, hogy a meghatalmazó nevében eljárjon.

, 202 év hó nap.

Kelt:

Meghatalmazó aláírása3

Meghatalmazott aláírása

1. Tanú neve:

2. Tanú neve:

Aláírás:

Aláírás:

Lakcím:

Lakcím:

_

A Meghatalmazáson feltüntetett és ezzel az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok
Adatkezelő általi adatkezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f.) pontja (jogos érdek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés).
Ön az Adatkezelő elérhetőségein (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Postacím: Budapest 1438.Pf.578) E-mail cím:
info@mvmfogazhalozat.hu Telefonszám: +36 1/474-9911) keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

természetes személy / 2nem természetes személy / 3cégek esetében kéjük cégbélyegzővel ellátni!
*rendelkezésre álló adat esetén töltendő / **ha a felhasználó elosztói engedélyessel megkötött elosztóhálózat-használati szerződését az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. megbízottként kezeli, ügyfélszolgálatain biztosítja az elosztóhálózat-használattal kapcsolatos ügyintézést is.
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Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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