MEGHATALMAZÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE
Vevő (Fizető) azonosító:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Cég neve: ..........................................................................................................................................................................
Székhelye: ........................................................................................................................................................................
Értesítési cím: ...................................................................................................................................................................
Telefonszám: ....................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ................................................................................ Adószám: ..........…………………………..............
................................................................................................................................................... , mint aláírásra jogosult
meghatalmazom ........................................................................................................................................... -t, hogy a(z)

☐ ............ irsz. .............................................

település ......................................... utca ............. hsz ......... em./ajtó

felhasználási hellyel, felhasználó azonosító száma:

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ vagy

☐ a vállalkozás nevén szereplő összes felhasználási hellyel kapcsolatban az alábbiak szerint, a cég nevében eljárjon
és helyettem aláírjon az alább jelölt engedélyeseknél:

☐ MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

☐

MVM Émász Áramhálózati Kft.

Kérjük, jelölje meg, hogy a meghatalmazott milyen ügyben (pl. számlázás, szerződéskötés, stb.) járhat el.

☐ Egyszeri meghatalmazás, amely

........................... ügy intézésére jogosít a kiállítástól számított maximum 30 napig.

☐ Visszavonásig érvényes ................................................................................................................................................
...... ügyekben, amely a meghatalmazás érvényes marad a szerződés teljes időtartamára, ha nem kerül visszavonásra.
Dátum: ................. év ....................................... hó .............. nap
Meghatalmazó adatai

Meghatalmazott adatai

Név: ............................................................................

Név: ....................................................................................

Születési név:..............................................................

Születési név: .....................................................................

Anyja neve: ................................................................

Anyja neve: ........................................................................

Születési helye: ..........................................................

Születési helye: ..................................................................

Születési idő:...............................................................

Születési idő: ......................................................................

Lakcím: ......................................................................

Lakcím: ...............................................................................

.............................................................
Meghatalmazó aláírása

.............................................................
Meghatalmazott aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt
Név: .............................................................................
Lakcím: ........................................................................
.......................................................
Tanú aláírása

Név: .................................................................................
Lakcím: ............................................................................
..........................................................
Tanú aláírása

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy csak a hiánytalanul kitöltött nyomtatvány fogadható el. Köszönjük.

A Meghatalmazáson feltüntetett és ezzel az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adatkezelő és/vagy MVM
Émász Áramhálózati Kft. Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatok Adatkezelő(k) általi
adatkezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f.) pontja
(jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés).
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Ön az Adatkezelő elérhetőségein (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1081 Budapest, II. János Pál pápa
tér 20., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 700., E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu, Telefonszám: +36
1/20/30/70 474 9999) MVM Émász Áramhálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Postacím: 3501
Miskolc 1. Pf. 195. E-mail-cím: eloszto@mvmemaszhalozat.hu Telefon: +36 1/20/30/70 474 9999
keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az
Adatkezelő(k) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben
az esetben az Adatkezelő(k) a személyes adatokat nem kezeli(k) tovább, kivéve, ha bizonyítja/bizonyítják,
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.

Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás, illetve villamosenergia-elosztás biztosítása, az egyetemes
szolgáltatási szerződés, illetve 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.
Az energiaszolgáltató megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. látja
el.
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