HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ
A jelen Nyilatkozatban személyes adataikat megadó természetes személyek (hozzájáruló és tanúk) részére szóló
részletes Adatkezelési Tájékoztatónk elérhető honlapunkon (https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmitajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok) és ügyfélszolgálati irodáinkban. Kérjük, a jelen Nyilatkozat kitöltése (az
abban igényelt személyes adatainak önkéntes megadása) és aláírása előtt a hivatkozott Adatkezelési Tájékoztatót
legyen szíves elolvasni.

Alulírott ......................................................................................................................(hozzájáruló neve)
mint a ......................................................................................................................................................
címen lévő felhasználási hely
……… részben tulajdonosa
haszonélvezője
hozzájárulok ahhoz, hogy
..................................................................................................................................(szerződő fél neve)
……… részben tulajdonosa
haszonélvezője
bérlője
………………………. jogcímen használója
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel a fenti felhasználási hely tekintetében
villamosenergia/földgáz ellátásának biztosítása érdekében szerződést kössön.
Hozzájáruló személy adatai
Név: ...................................................................................................................... ..........................
Levelez ési cím: ...............................................................................................................................
Természetes személy esetén
Születési név: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési év: ............................................................................................................................
Állandó lakcím: ........................................................................................................................
Nem természetes személy esetén
Székhely cím: ..........................................................................................................................
Adószám: ...............................................................................................
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:..................................................
A jelen Nyilatkozatot aláíró személyként (hozzájáruló, tanú) a Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a jelen
Nyilatkozatban önkéntesen megadott személyes adataim kezeléséhez megfelelő tájékoztatáson alapuló,
önkéntes hozzájárulásomat adom az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adatkezelő részére az Adatkezelő által
rendelkezésemre bocsátott és általam előzetesen megismert Adatkezelési Tájékoztató alapján, a Tájékoztatóban
részletezett adatkezelési célokra. Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen adatkezelési hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelések jogszerűségét.

Kelt (város, dátum): ..............................................................
...........................................................
Hozzájáruló aláírása
Tanú neve: ........................................................
Tanú lakcíme: ....................................................
...............................................
Tanú aláírása

Tanú neve: ...............................................
Tanú lakcíme: ..........................................
...............................................
Tanú aláírása

Az egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egy etemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személy es adatokra v onatkozó
tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összef üggésben kezelt személy es adatokra
v onatkozó tájékoztatást a Hangf elv étel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egy es tagv állalatai
által kötött szerződésekben, illetv e más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személy ek személy es adatainak kezeléséről
szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a www.mv mnext.hu/Adatv edelem/Tajekoztatok
honlapon és az ügy f élszolgálati irodáinkban érhetőek el. Az energiaszolgáltató megbízásából az ügy f élszolgálati f eladatokat az MVM EÉ
Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.
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