
 
 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

(Ebösszeírással/Ebnyilvántartással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan) 
 
 

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:  Petró Árpád ügyvezető  
 
Adatvédelmi tisztviselő: L-Tender Adatvédelmi és Információbiztonsági 

Szolgáltatások Zrt. (kapcsolattartó: Schulcz Fanni) 
E-mail cím:  adatvedelem@nyirvv.hu 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást 
végez.  
 
Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az illetékes önkormányzat, helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából. 
 
A Társaság a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján látja el az ebnyilvántartási, illetve ebösszeírási feladatokat, melynek 
tárgyában a Felek határozott idejű adatfeldolgozási megbízási szerződést kötöttek. 
 
Az összeírás során a bejelentett eb tulajdonosának és tartójának személyes adatait (név, 
cím, telefonszám, e-mail cím) a Társaság rögzíti.  
 
A tulajdonosok a következő adatlapokat töltik ki:  
Eb összeíró lap 
Eb bejelentő lap 
 
Az ebösszeírás során megvalósuló  
adatkezelés célja: jogszabályban előírt ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak 
hatékony ellátása 
kezelt adatok köre: eb tulajdonosok/bejelentők neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 
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 GDPR 6.cikk (1) c) pont szerinti jogi 
kötelezettség teljesítését az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény alapján (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján) 

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


adattárolás határideje: a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet alapján nem selejtezhető irat 
(irattári tételszám: M106) 
adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 
 
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. 
 
 



 


