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Adatkezelő megnevezése: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő rövidített neve: NYÍRVV Nonprofit Kft. 
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 15-09-060275 
Adatkezelő székhelye:  4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. 
Adatkezelő e-elérhetősége: varosuzemeltetes@nyirvv.hu 
Adatkezelő képviselője:  dr. Pazonyi Péter ügyvezető  
 
Adatvédelmi tisztviselő:  L-Tender Adatvédelmi és Információbiztonsági 

Szolgáltatások Zrt. (kapcsolattartó: Schulcz Fanni) 
E-mail cím:  adatvedelem@nyirvv.hu 
 
Miáltal az egyéni vállalkozó és az őstermelő adatai adatvédelmi jogi szempontból 
személyes adatnak minősülnek, ezért abban az esetben, amennyiben a Társaság ilyen 
személlyel szerződik, az adatkezelésre az alábbi szabályok az irányadóak: 
 
Amennyiben az érintett kérelmezi a szerződéskötést, úgy a Társaságnak a kérelmező 
részéről az alábbi adatokra van szüksége a kérelmi ügy ügyintézéséhez: kérelmező neve, 
tevékenysége, kérelmezett tevékenységgel összefüggésben szükséges helyiség száma, 
mérete. Ehhez az alábbi dokumentumokat köteles csatolni a kérelmező: 

 őstermelői igazolvány szám  
 nyilvántartásba vételről szóló határozat 
 Nébih regisztrációs nyomtatvány 
 FELIR azonosító 
 kistermelői regisztrációs szám 
 vállalkozó igazolvány szám 
 zöldség,- gyümölcs regisztrációs szám 
 hatósági állatorvosi bizonyítvány 
 kistermelői adatlap. 

 
adatkezelés célja: piacüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés 
kezelt adatok köre: egyéni vagy őstermelői vállalkozói igazolvány száma, 
nyilvántartásba vételről adott igazolás, ÁNTSZ igazolás, Állategészségügyi igazolás, 
kereskedelmi osztály engedélye 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI 
ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben szerződéskötés esetén a GDPR 6. cikk 
(1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítését (NAIH B/4542. számú 
beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 
adattárolás határideje: sikertelen pályáztatás esetén a pályáztatás végéig, 
szerződéskötés szerint az adatfelvételtől számított 8 év [Szvt. 169. § (1)-(2)] 
adattárolás módja: papíralapon 
 

http://www.nyirvv.hu/
mailto:adatvedelem@nyirvv.hu


A pénzügyi, számviteli feladatokat a Társaság Gazdasági Igazgatósága alá tartozó 
Számviteli és pénzügyi csoport látja el. A pénzügyi adatkezelést a Szolex Kft. által 
fejlesztett „SZOLGI” Vállalatirányítási rendszer pénzügyi moduljában végzik, amely egy 
komplex, zárt könyvviteli rendszer, főkönyvi és folyószámla könyvelést, áfa, 
pénztárkezelést, saját tervezésű kimutatásokat, elemzéseket, a pénzügyi és számviteli 
munkát célorientált lekérdezési lehetőségekkel és kontrolling funkciókkal támogató 
modul. 
 
adatkezelés célja: ügyfelekkel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok, szolgáltatások 
ellátása 
kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, 
egyéni vállalkozó beszállító esetén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, 
bankszámlaszáma 
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI 
ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a 2000.C. tv. 169. § (1)-(2)-ben szereplő 
törvényi rendelkezést (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont 
alapján) 
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év [Szvt. 169. § (1)-(2)] 
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon. 

 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 
NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek címzett megkeresésével (postai úton 4403 Nyíregyháza, Pf:14, 
elektronikus úton adatvedelem@nyirvv.hu). 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 
9.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 
 
 


