ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS
(ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS)
Az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci
út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518; e-mail cím:
adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.
hu) és az E.ON Energiamegoldások Kft. (székhelye: 1134
Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-181155;
e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe:
www.eon.hu), E.ON Áramszolgáltató Kft. (székhelye: 1134
Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-181155;
e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe:
www.eon.hu), mint az önkéntes hozzájáruláson alapuló
(marketing) adatkezelés közös adatkezelői tájékoztatják az
érintetteket a korábbi típusú (papír alapú és tömeges gépi
nyomtatású) nyomtatványok kivezetésének időtartamára
figyelemmel, hogy a korábbi nyomtatványokon megjelölt
további adatkezelők közül önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelést a jövőben csak az E.ON Hungária Zrt., E.ON
Energiamegoldások Kft. és az E.ON Áramszolgáltató
Kft. végeznek. A változás a korábbi nyomtatványokon
megtett nyilatkozatok érvényességét nem érinti, azzal,
hogy a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt adatkezelők
közül a jövőben csak a fent megjelölt társaságok végzik az
önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelést. A korábbi
nyomtatványok kivezetése online, tömeges gépi és papír
alapú formátumban is folyamatos. A fentieknek megfelelő
adatkezelési tájékoztatók elérhetőek a www.eon.hu/
adatvedelem oldalon, illetve az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
által működtett ügyfélszolgálati irodákban.
Az adatkezelők mint az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelés közös adatkezelői tájékoztatják továbbá az
Érintetteket, hogy az adatkezelők megkezdték a papír alapú
önkéntes hozzájáruláson alapuló nyilatkozataik digitalizációs
projektjét („Projekt”) a személyes ügyfélszolgálati irodákban.
A Projekt kezdeti szakaszában a cél a nyilatkozatok papír
alapon történő előállítása helyett azok digitalizálása. A Projekt
távlati szakaszába pedig a online környezetben meglévő
(https://www.eon.hu/hu/marketingnyilatkozat.html) és a
személyes ügyfélszolgálati irodákon személyesen megtehető
digitális nyilatkozatok egységesítése.

Az adatkezelők tájékoztatják az Érintetteket, hogy a
Projekt kezdeti bevezetési (pilot) szakaszában a személyes
ügyfélszolgálaton digitalizált önkéntes hozzájáruló nyilatkozat
és az online környezetben és papír alapon használt önkéntes
hozzájáruló nyilatkozatok joghatásukat, adatkezelési
céljaikat (Piackutatás, Nyereményjáték, Ajánlat ismertetése),
megkeresési típusokat csatornákat, jogalapjukat,
Érintetti jogaikat, adatkezelői körüket, tájékoztatásukat,
módosításukat, visszavonásukat és kezelésüket tekintve
teljesen azonosak.
A rendszerek teljes körű átállításának és összehangolásának
idejére azonban az adatkezelési célok esetében (Piackutatás,
Nyereményjáték, Ajánlat ismertetése) a célok kiválasztási
logikája eltérő: (i) kivételválasztási logika; és (ii) kiválasztási
logika. A kivételválasztási logika esetében, a személyes
ügyfélszolgálaton digitális úton előálló önkéntes
hozzájáruláson alapuló nyilatkozatok adatkezelési céljának
kiválasztásánál amennyiben az Érintett nem kíván minden
adatkezelési célhoz hozzájárulni, a kivételek megjelölésével
kiválaszthatja, hogy mely célból ne kereshesse meg az
Adatkezelő, vagyis az Érintettnek azokat a célokat jelölheti
meg, amelyeken kifejezetten nem kívánja, hogy megkeressék.
A kiválasztási logika esetében, az online környezetben és
papíron használt nyomtatványon amennyiben az Érintett,
azokat a célokat válaszhatja ki, amelyen kifejezetten kívánja,
hogy megkeresse az Adatkezelő. Mindkét nyomtatványon
azonos tartalmú, önkéntes hozzájáruláson alapuló
nyilatkozat tehető, amelyhez az Adatkezelő jelen tájékoztatás
kiegészítéssel is megfelelő előzetes tájékoztatást és
kitöltési támogatást nyújt. Mindkét módszer meghagyja
az Érintett választási szabadságát és annak önkéntességét
és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapul. A fentieknek
megfelelő adatkezelési tájékoztatók elérhetőek a www.eon.
hu/adatvedelem oldalon, illetve az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
által működtett ügyfélszolgálati irodákban.
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