A MAGYAR TELEKOM NYRT.
MOBIL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI
TÁJÉKOZTATÓJA
1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges
továbbításuk célja, időtartama
1.1. A Szolgáltató az Előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes
adatot a Szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli. (Eht 154. § (1)) Ezek alapján az Előfizető személyes
adatai kezelésének alapvető célja: az Előfizető részére a mobil rádiótelefon
szolgáltatás elérhetővé tétele, az Előfizető által igénybevett szolgáltatások
ellenértékének kiszámlázása (kivéve DOMINO szolgáltatás), a kiszámlázott, de be
nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása, a kiszámlázott és befizetett díjak,
valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése, és a követelések érvényesítése
érdekében további intézkedések megtétele (kivéve DOMINO szolgáltatás).
1.2. A Szolgáltató a díjak számlázása céljából kezeli a Szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos olyan személyes adatot, amely a díj meghatározásához és a
számlázáshoz szükséges és elégséges, így különösen a Szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatot. (Eht 154. §
(2))
1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása céljából kezeli az 1.1. és 1.2. pontokban
megjelölt azonosító és egyéb személyes adaton túl azon személyes adatot, amely a
szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges. (Eht 154. § (3))
1.4. A Szolgáltató úgy választja meg és minden esetben úgy üzemelteti a
Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy
biztosítsa, hogy személyes adat kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
Szolgáltatás nyújtásához és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges. (Eht 154. § (4))

1.5. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való
tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely 1.1. –
1.3. pontjaiban nem említett célból történő adatkezelésre került sor. (Eht 154. § (5))
1.6. A Szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az Előfizető valamely 1.1. – 1.3.
pontjaiban nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától. (Eht
154. § (6))
1.7. A személyes adatok kezelésének feltételeit a Szolgáltató ügyfélszolgálatain
díjmentesen elérhető Üzletszabályzata és Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzata tartalmazza, amelyből, illetve amely alapján az Előfizető a Szolgáltatás
igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerheti, hogy a
Szolgáltató mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel. (Eht 154. §
(7))
1.8. A Szolgáltató az Előfizetők részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak
beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések figyelemmel kísérése céljából az
előfizető születési nevén, anyja születési nevén, születési helyén és idején,
lakhelyén, kapcsolattartási adatain, számlaszámán, illetve nem egyéni előfizető
esetén az előfizető székhelyén, cégjegyzékszáma/egyéb nyilvántartási adatain,
valamint pénzforgalmi jelzőszámán túl, a következő adatokat kezeli:
a) az Előfizetői (SIM) Kártya száma vagy egyéb azonosítója,
b) az Előfizető hívószáma,
c) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma,
d) a hívó és a hívott előfizetői számok,
e) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, a lefolytatott
beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, a Szolgáltatást
nyújtó hálózat és cella, valamint a Szolgáltatás igénybevételekor használt
készülék egyedi azonosítója (IMEI),
f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma,
g) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,
h) tartozás hátrahagyása esetén az Előfizetői Szerződés felmondásának
eseményei (kivéve DOMINO szolgáltatás),
i) az Előfizető részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési
szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok,
j) a nemzetközi közvetítő-választással kapcsolatos adatok. (
k) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így
különösen a tulajdonos által letiltott – előfizetői végberendezések használatára,
illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató hálózatában keletkező
adatok. (Eht. 157. § (2))
1.9. A Szolgáltató bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból kezeli a 1.8.
pontban foglaltakon túl a következő adatokat:
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a) az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont
hívószáma vagy egyéb, az előfizető felhasználó egyedi azonosításához
szükséges állandó műszaki-technikai azonosító,
b) a kommunikációban résztvevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi
műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett
elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és
záró időpontja,
c) hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes
előfizetői vagy felhasználói hívószámok
d) a szolgáltatás igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevő felek
készülékazonosítója (IMEI), valamint mobil-előfizetői azonosítója (IMSI)
e) a szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdésekor,
valamint az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában az adott
cellaazonosítóhoz tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását
lehetővé tévő adatok. (Eht 159/A §)
1.10. Az Előfizető 2.2. pontban és 1.2 pontban meghatározott személyes adatai
átadhatók
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések
kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást végzik (Eht
157. § (9) a.,)
b) bármely tudakozó szolgáltatóknak - az Előfizető hozzájárulásától függően - az
Előfizető nevét, lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából
közölt részét és kapcsolási számát. (Eht 146.§)
c) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére a Szolgáltató megbízása
alapján jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére, (Eht
157. § (9) b.,)
d) az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai
ellátásának biztosítása céljából kérelemre, (Eht 157. § (10))
e) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak (Eht.
157. § (9) c.),
f) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az
érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető veszély elhárítása vagy megelőzése
érdekében, az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv
kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére. (Eht. 157.§ (9) d. és az Info tv. 6
§ (2)a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a bennfentes kereskedelem,
piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, illetve
vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
indított eljárás keretében (Eht. 157. § (8))
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g) az Előfizető előzetes beleegyezésével közvélemény kutatás céljából
közvélemény kutató cégeknek,
h) a választott nemzetközi szolgáltatónak.
i) Az Eht. 158. §-a szerint közös adatállományba a 158. § alapján arra jogosult
elektronikus hírközlési szolgáltatóknak

j) A beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók kötelesek
az egyetemes szolgáltatóknak átadni - az előfizető hozzájárulásától függően - az
előfizetőkre vonatkozó azon adatokat, amelyek a 117. § c) és d) pontjában foglalt
szolgáltatás nyújtása érdekében szükségesek. Az így átadott előfizetői adatok
ettől eltérő célra nem használhatók fel. (Eht. 162. § (4))
1.10. Az üzleti titok védelme
1.10.1.Szolgáltató, Előfizető vállalják, hogy az egyedi előfizetői szerződéssel annak
teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot
szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden
olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek
által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.
1.10.2. Az így megszerzett információt külső harmadik személyek részére csak a
másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján teheti
bármilyen módon hozzáférhetővé.
1.10.3. A Szolgáltatótitoktartási kötelezettsége szempontjából nem minősül
illetéktelen harmadik személynek a Deutsche Telekom AG. (DTAG). ,A Magyar
Telekom Csoport tagvállalatai tekintetében nem minősül illetéktelen harmadik
személynek a: :
•

• Dataplex Infokommunikációs Infrastruktúra Szolgáltató és
Ingatlanhasznosító Kft.

•

• IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt.

•

• KFKI Rendszerintegrációs Zrt.

•

• Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

•

• Daten Kontor Csoport

•

• ISH Informatika Kft

•

•A fenti társaságok általános jogutóda, jogutódai

1.10.4. A szerződésszegő fél a titoktartási kötelezettség megsértése esetén a jogosult
felmerült igazolt teljes kárát köteles megtéríteni.
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1.11. A személyes adatok kezelésének esetei
a) Számlakészítés (kivéve DOMINO szolgáltatás), hívásrészletező kiállítása


adatkezelés jogcíme: Eht 157. § (2)



adatkezelés célja: Szolgáltatás ellenértékének beszedése (DOMINO
szolgáltatás esetében elszámolása)

b) Közös adatállomány részállományának biztosítása


adatkezelés jogcíme: Eht 158. § (2)



adatkezelés célja: közös adatállomány létrehozása

c) Előfizető felszólítása számlatartozásának rendezésére (kivéve DOMINO
szolgáltatás)


adatkezelés jogcíme: Eht 157. § (2)



adatkezelés célja: számlatartozás rendezése

d) Előfizető értesítése


adatkezelés jogcíme: Eht 144. §



adatkezelés célja: Előfizető tájékoztatása

e) Felhasználói elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás


adatkezelés jogcíme: Eht 157. § (2) és előfizetői hozzájárulás



adatkezelés célja: Szolgáltatás minőségének biztosítása

f) Számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek (kivéve DOMINO szolgáltatás)


adatkezelés jogcíme. Eht 157. § (9)



adatkezelés célja: kintlévőség behajtása

g) Nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó
szervek megkeresése.


adatkezelés jogcíme: Eht 157. § (10) és 159/A § illetve nevezett szervek
feladatait szabályozó jogszabályok



adatkezelés célja: bűncselekmények felderítése és megelőzése

h) Értéknövelt szolgáltatások nyújtása, saját üzletszerzés, közvetlen üzletszerzés
(direct marketing) az Előfizető kifejezett előzetes hozzájárulásával.


adatkezelés jogcíme: Eht 157. § (4) alapján az előfizető/felhasználó
hozzájárulása



adatkezelés célja: új szolgáltatások megismertetése
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i) Hibabejelentés és panaszfelvétel


adatkezelés jogcíme: Eht 141. § (1)-(2)



adatkezelés célja: hibajavítás, minőségbiztosítás és fogyasztóvédelem

j) Előfizetői névjegyzék, címtár létrehozása


adatkezelés jogcíme: Eht 160. § (2)



adatkezelés célja: tudakozó szolgáltatás nyújtása

1.12. Az adatok kezelésének időtartama
a) egyéb jogszabályi felhatalmazás, valamint az Előfizető és a Szolgáltató eltérő
írásbeli megállapodásának hiányában a 1.8.1. pontban felsorolt adatok – teljes
körűen - az Előfizetői Szerződésből eredő igények elévüléséig kezelhetők,
(Eht.157. § (3), 157. § (7))
b) a Szolgáltató által az Eht. 157, § (2) bekezdése szerinti adatok a számlázás és
kapcsolódó díjak beszedése, előfizetői szerződések figyelemmel kísérése
céljából, a keletkezéstől az előfizetői szerződésből az adattal összefüggésben
eredő igények Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti 1 éves elévülési idő elteltéig
kezelhetők. (Eht. 157. § (3) és 157.§ (7))
c) Jogszabályi felhatalmazás alapján az Előfizetőhöz kapcsolódó valamennyi olyan
dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben
rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják,
s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Szolgáltató a hatályos adó- és
számviteli szabályokban (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján) meghatározott megőrzési időig
(8 év) tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok
módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok (DOMINO
szolgáltatás esetében elszámolások), készletmozgások bizonylatai, szerviz
javítások munkalapjai, Kapcsolat pontbeváltások bizonylatai. (Eht 157. § (5)
d) a Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás teljesítése után a -1.8.1.
pontban foglalt kivételekkel – törli vagy anonimizálja az előfizetőkre és a
felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a szolgáltatás nyújtása
során kezel. (Eht 157. § (1))
e) a hűség (lojalitási) programban (pl. Kapcsolat program) való részvétel esetén a
forgalmazási aktivitással és fizetési készséggel kapcsolatos adatok jelen
pontban leírt kezelési ideje a hűség (lojalitási) programban megállapított
határidővel meghosszabbítható,
f) az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó
hatóságoknak, az ügyészségnek, valamint a bíróságnak történő adatszolgáltatás
biztosítása céljából Szolgáltató a 1.8.2. a) pont szerinti adatokat a szerződés
megszűnésétől számított 1 évig, az 1.8. b)-e) pontok szerinti adatokat a
keletkezésüktől számított egy évig köteles megőrizni. Az egy éves időtartam
leteltét követően a Szolgáltató az adatokat 30 napon belül törölni köteles. (Eht.
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157. § 3) és 157. § 7)) A Szolgáltató a sikertelen hívások vonatkozásában a
jelen bekezdés szerinti adatokat fél évig köteles megőrizni (Eht. 159/A §. (3))
1.13. Az Előfizetői névjegyzékek vagy címtárak az Előfizető önkéntes és egyértelmű
hozzájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazhatnak róla, amennyi
azonosításához feltétlenül szükséges. (Eht 160. § (3)) A Szolgáltató az Előfizetői
névjegyzékben és a címtárban levő adatokat arra használja, hogy szolgáltatásként
tájékoztatást nyújtsanak azok adataiból. A szolgáltatás nyújtása keretében nem
közöl több adatot, mint amennyi az Előfizetői névjegyzékben és címtárban
megjelenik, kivéve, ha az érintett további adatok szolgáltatásához hozzájárult. (Eht
161. § (1))
1.14. A Szolgáltató technikai megoldásokkal biztosítja az előfizetői névjegyzékből és
a címtárból történő lekérdezés biztonságát és az azzal való visszaélés
megakadályozását, különösen az adatok jogosulatlan vagy indokolatlan mértékű
letöltését, továbbá más tagállam felhasználóinak hívás vagy SMS útján történő
közvetlen hozzáférését.
1.15.Előfizető az Eht. felhatalmazásán túl a személyes adatai kezeléséhez történő
hozzájárulását (pl. tudakozó, értéknövelt szolgáltatások nyújtása, üzletszerzési célú
adatkezelés) az írásban kötött előfizetői szerződésen, illetve a Szolgáltató
ingyenesen hívható 1430-as hálózaton belül ingyenesen hívható számán - a
megfelelő azonosítást követően - bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja.
A hívásrészletezőre és annak igénylésére vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF 3.5.
pontja tartalmazza.

2. Adatbiztonság,
kötelezettségek

az

adatkezeléssel

kapcsolatos

jogok

és

2.1. A szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - műszaki és
szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának,
valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői
személyes adatok védelméről. (Eht. 156. § (1))
2.2. Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhető
elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt,
vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen, vagy
jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen megsemmisítése, elvesztése,
módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférés. (Eht. 156. § (2))
2.3. A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az elektronikus
hírközlési szolgáltató haladéktalanul köteles azt a Hatóságnak bejelenteni. (Eht. 156.
§ (3))
2.4. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek olyan nyilvántartást vezetni a
személyes adatok megsértésének eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek
lényeges körülményeit, hatásait, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató által
megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak minden olyan tényre és
körülményre ki kell terjednie, amely alapján a Hatóság ellenőrizni képes, hogy az
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elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht. 156. § (5) bekezdés rendelkezéseinek
megfelelt-e, vagy sem. A nyilvántartás csak az említett cél eléréséhez szükséges
információkat tartalmazza. (Eht. 156. § (4))
2.5. Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető
vagy más magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, akkor az elektronikus
hírközlési szolgáltató erről az előfizetőt vagy magánszemélyt is indokolatlan
késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett előfizetőt vagy
magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha az
elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy
végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, vagy, hogy ezen
intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az
ilyen technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az
adatokat az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek
számára. (Eht. 156. § (5)) Az értesítést a szolgáltató a személyes adatok
megsértésének észlelésétől számított 48 órán belül szükség szerint elektronikus
levélben vagy telefonon és a szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatás formájában
köteles teljesíteni. Nem szükséges az előfizetők honlapon történő értesítése, ha a
személyes adatok megsértése az érintett szolgáltató előfizetőinek 0,01%-ánál
kevesebb előfizetőt érint (4/2012. NMHH rendelet 5. §).

2.6. Az előfizetőnek vagy magánszemélynek szóló értesítés tartalmazza legalább a
személyes adatok megsértésének jellegét és azokat az információs pontokat, ahol
az előfizető további felvilágosítást kaphat, továbbá intézkedéseket javasol a
személyes adatok megsértése lehetséges hátrányos hatásainak enyhítésére. A
Hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a személyes adatok
megsértésének következményeit, és az annak orvoslására az elektronikus hírközlési
szolgáltató által javasolt, vagy megtett intézkedéseket. (Eht. 156. § (7))
2.7. A műszaki és szervezési intézkedéseknek - figyelembe véve a legjobb
gyakorlatot és a meghozandó intézkedések költségeit - a szolgáltatónál, a hálózat
egységességével és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet kell nyújtaniuk. (Eht. 156. § (9))
2.8. A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességével és a
szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a szolgáltató által megtett műszaki és
szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem
érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről. (Eht. 156. § (10))
2.9. Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy
veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat
jelentkezik, a szolgáltató legalább ügyfélszolgálatán és internetes honlapján
haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági
kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről, és azok
várható költségeiről. A szolgáltató által nyújtott tájékoztatásért külön díj nem kérhető
az előfizetőtől. A szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a szolgáltatót a
védelem érdekében teendő, a hálózat egységességével és a szolgáltatás
megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések
megtétele alól. (Eht. 156. § (11))
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2.10. Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon
kívüli helymeghatározási adatok szükségesek, a szolgáltató köteles a felhasználót,
és előfizetőt tájékoztatni ezen adatok típusáról, az adatfeldolgozás céljáról,
időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat szükséges-e harmadik fél számára
továbbítani. (Eht. 156. § (13))
2.11. A felhasználóval, előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározási adatokat - a közös adatállomány szerinti adatfeldolgozás
kivételével - az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a felhasználó vagy az
előfizető hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak olyan mértékben és
időtartamig, amely szükséges az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához. (Eht. 156 §
(14)2.12. A felhasználó, és az előfizető a 2.11. pont szerinti hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. (Eht. 156. § (15))
2.13. Az elektronikus hírközlési szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint
jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat
törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, kérelmükre
köteles megállapítani és részükre továbbítani a felhasználóval és az előfizetővel
kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat. (Eht. 156. §
(16))

2.14. Az Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és
végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az
Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek (Info. tv. 7. § (2)).
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A
különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül
ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők (Info. tv. 7. § (4)).

2.15. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Szolgáltató és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
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c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön
(Info. 7. § (5)).

2.16. Az Szolgáltatónak és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell
választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene az Szolgáltatónak (Info tv. 7. § (6)).

2.17. A Szolgáltató által üzemeltetett digitális mobil rádiótelefon hálózat mindenben
megfelel a GSM 03.20 szabványban előírt biztonsági követelményeknek.
Az egyedi előfizetői azonosítók (IMSI, TMSI Ki) biztonságos kezelésére, a
Szolgáltatáshoz való hozzáférés jogosultságának ellenőrzésére a Szolgáltató
autentikációs központot (AuC) üzemeltet. A mobil rádiótelefon hálózaton továbbított
adatok (beszéd, adat/fax, SMS) titkosítását szabványos digitális algoritmusok (A5/1,
GEA1) végzik, amelyek biztosítják, hogy az előfizetői adatokhoz illetéktelenek ne
férhessenek hozzá. (Eht 155. § (2))
2.18. A Szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató biztonsági kódokkal (PIN,
PUK) védett Előfizetői (SIM) Kártyát bocsát az Előfizető rendelkezésére.
A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy a Előfizetői (SIM) Kártyához
mellékelt gyári védelmi kódokat (PIN1, PIN2) változtassa meg saját egyedi kódokra.
A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét továbbá arra, hogy a védelmi kódok
Előfizető általi esetleges kiiktatása a Szolgáltatás biztonságát veszélyezteti. A
védelmi kódok kiiktatásából eredő bármilyen felelősség az Előfizetőt terheli.
2.19. Az Előfizető kötelezi magát, hogy a Szolgáltatás keretében kapott
információkat (továbbiakban: Információ) kizárólag saját céljára használja fel, azokat
nem jogosult sem ingyenesen sem ellenszolgáltatás fejében harmadik fél részére
sem részben, sem egészében tovább adni, illetve közzé tenni, valamint amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele külön titkos azonosító használatához
kötött - titkos azonosítóját más Személynek nem bocsátja rendelkezésére, mely
kötelezettsége az Előfizetői Szerződése megszűnését követően is fennáll. Az
Előfizető elismeri az Információ eredeti tulajdonosának az információra vonatkozó
tulajdonjogát és jogvédelmét. Az Előfizető garantálja, hogy más személyek az
Előfizetői (SIM) Kártyán keresztül jogosulatlanul nem férhetnek hozzá az
Információhoz.
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2.20. Az Információs Szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott olyan Szolgáltatás,
melynek során a Szolgáltató harmadik személyek által biztosított Információ (pl.:
időjárás, közlekedési hírek, tőzsde információk, stb.) közvetítését végzi. A
Szolgáltató az Előfizetői Szerződésbe foglalt kötelezettségeinek teljesítése során a
tőle elvárható gondossággal köteles eljárni az Információs Szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása, az Információ pontossága, helyessége és teljessége
érdekében, azonban ezeket nem szavatolja, azokért felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató nem felel továbbá az alábbi okokból bekövetkezett sem közvetlen, sem
közvetett kárért, így a tényleges kárért és elmaradt haszonért és költségekért sem az
Előfizető, sem más személyek tekintetében:


az Információ átvétele miatt bekövetkező károkért,



az Információk összegyűjtése, rögzítése, feldolgozása, tárolása, továbbításra
alkalmassá tétele vagy továbbítása során előforduló esetleges hibákért.

2.21. A szolgáltatónak tájékoztatót kell ügyfélszolgálatán és internetes honlapján
közzétennie az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről. A
tájékoztatónak tartalmaznia kell a kezelhető személyes adatok körét , tárolásának
időtartamát és módját, az adatok továbbításának eseteit, az adatok kezelésének
jogcímét, kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály pontos
megnevezését, az adatkezelés célját, a Szolgáltató adatvédelmi felelősének nevét,
beosztását és elérhetőségét. A tájékoztatót az arra okot adó körülmények
fennállása esetén haladéktalanul frissíteni kell. A frissített tájékoztatót
haladéktalanul közzé kell tenni. (4/2012. NMHH rendelet 3§ (3))
2.22. A Szolgáltató a Szolgáltatással illetve hálózatának üzemeltetésével
kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok
előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat - a kifejezett jogszabályi
rendelkezés esetét kivéve (részletek a 1.9. és 1. pontok alatt) harmadik
személyeknek nem szolgáltatja ki, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg az
Előfizető az Előfizetői Szerződésbe foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató az Eht. 157., 158. §aiban meghatározott, illetve az általa az előfizetői szerződésben előfizetői adatokat a
szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Előfizető azonosítás
és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.
2.23. Az Előfizető utólag fizetett szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződés
aláírásával egyidejűleg, az előre fizetett (DOMINO) szolgáltatás esetén a
szerződéskötést követően bármikor 5 számjegyből álló, titkos szerződés szintű
numerikus előfizetői jelszót választ (ld. még 2.4.), amely a jövőben az Előfizetői
Szerződésből eredő jogok gyakorlásánál a Szolgáltató általi azonosításra szolgál. A
szerződés szintű jelszó ismerője az adott szerződés (előfizetés) felett rendelkezhet
az Internetes ügyfélszolgálaton, a telefonos- és a személyes ügyfélszolgálaton,
valamint az önkiszolgáló ügyfélszolgálatokon egyaránt. Abban az esetben, ha az
Előfizető a jelszót elfelejti, akkor az ezzel kapcsolatos ügyintézésre csak a telefonos
vagy internetes önkiszolgáló ügyfélszolgálaton igényelt, ún. korlátozott jelszó
igénylésével és meghatározott módon történő aktiválásával vagy személyesen
kerülhet sor. Utóbbi esetben a szerződés szintű jelszó módosítását az azonosításra
szolgáló dokumentumok bemutatását követően, az Előfizető vagy a Számlafizető
személyesen kérheti, illetve a szerződés szintű előfizetői jelszó ismeretében a
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Szolgáltató hálózatából a 1430-as hívószámon hívható 24 órás telefonos
önkiszolgáló ügyfélszolgálaton vagy a Szolgáltató mobilportálján elérhető
ügyfélszolgálati felületen is kérhető a jelszó módosítása, arról a számról, amelyiken a
módosítást végrehajtani kívánják. A kötelezően megadandó szerződés szintű jelszó
mellett az ügyfélnek lehetősége van 6 számjegyből álló, titkos folyószámla szintű
előfizetői jelszó megadására. A folyószámla szintű jelszó ismerője az adott
folyószámlán található összes szerződés (előfizetés) felett rendelkezhet az
Internetes ügyfélszolgálaton, a telefonos- és a személyes ügyfélszolgálaton
egyaránt. A folyószámla szintű jelszó csak személyesen, az azonosításra szolgáló
dokumentumok bemutatását követően módosítható. A Szolgáltató az Internetes
ügyfélszolgálaton a belépéshez és a szolgáltatások módosításához az Előfizető által
választott jelszótól eltérő, egyszer használatos, véletlenszerűen létrehozott és az
Előfizető hívószámára SMS-ben kézbesített, úgynevezett Egyszer érvényes jelszót
biztosít (ld. még 2.4.). Az Egyszer érvényes jelszó 30 percig érvényes, ez idő alatt az
Előfizetőt egy belépésre jogosítja. Újabb belépéshez, illetve 30 percen túl az
Előfizetőnek új jelszót kell igényelnie a belépési folyamat újrakezdésével.
2.24. DOMINO szolgáltatás esetén az Előfizetőnek a DOMINO IVR központ
felhívásával van lehetősége az 5 számjegyből álló, numerikus jelszó választására,
amely a jövőben ezen szolgáltatások igénybevétele esetén az Előfizető Szolgáltató
általi azonosításra szolgál. A Szolgáltató egyes szolgáltatások igénybevételét illetve
módosítását jelszó használatához kötheti. A Szolgáltató ezen szolgáltatások körét
folyamatosan bővíti. Abban az esetben, ha az Előfizető a jelszót elfelejti, akkor az
ezzel kapcsolatos ügyintézésre csak személyesen kerülhet sor, az Előfizető, illetve a
Felhasználó egyértelmű azonosítása után. Ebben az esetben a Felhasználó az
Előfizetői (SIM) Kártya, az Előfizetői Szerződés valamint a Szolgáltató által az
Előfizetői Szerződés megkötésekor kiállított számla egyidejű bemutatásával tudja
kétséget kizáróan igazolni felhasználói minőségét és jogosultságát. A Szolgáltató az
Internetes ügyfélszolgálaton a belépéshez és a szolgáltatások módosításához az
Előfizető által választott jelszótól eltérő, egyszer használatos, véletlenszerűen
létrehozott és az Előfizető hívószámára SMS-ben kézbesített, úgynevezett Egyszer
érvényes jelszót biztosít. Az Egyszer érvényes jelszó 30 percig érvényes, ez idő alatt
az Előfizetőt egy belépésre jogosítja. Újabb belépéshez, illetve 30 percen túl az
Előfizetőnek új jelszót kell igényelnie a belépési folyamat újrakezdésével.
2.25. A szerződés és a folyószámla szintű előfizetői jelszót, illetve a DOMINO
szolgáltatás esetében az Előfizető által választott és az Egyszer érvényes jelszót a
Szolgáltató személyes adatként és üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó
szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben az Előfizető által választott vagy
az Egyszer érvényes jelszó az Előfizetőnek felróhatóan illetéktelen személy
tudomására jut vagy az Előfizető által választott jelszót az Előfizető egy könnyen
kitalálható számsorozatban határozza meg, az ebből eredő károkért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy előfizetői jelszónak nem
választhat speciális (azonos vagy egymást követő számokból álló) számsorozatot
(pl.: 11111 12345, 98765, stb.). Az Előfizető által választott és az Egyszer érvényes
jelszót az Előfizető köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegéséből
eredő kárért kizárólag az Előfizető felel.
2.26. Az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások körét illető módosításra
a Szolgáltató szabályai szerint szóban, elektronikus úton, írásban vagy személyes
megjelenés esetén kerülhet sor. A Szolgáltató a módosítások végrehajtását az
Előfizetői által választott és/vagy Egyszer érvényes jelszó használatához kötheti. A
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Szolgáltató ezen szabályairól a telefonos ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. Az
elektronikus úton történő módosítások (pl SMS vagy USSD önkiszolgáló
ügyfélszolgálatokon keresztül történő szolgáltatásaktiválás) esetén, a jelszóvédelem
nélkül végzett illetéktelen módosításért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
2.27. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Szolgáltató az Előfizető hívószámát
személyes adatként kezeli. Annak állandó kijelzéséhez kizárólag az Előfizető
személyesen adott, előzetes írásbeli hozzájárulása esetén biztosít lehetőséget illetve
abban az esetben, ha az Előfizető saját elhatározása alapján a Szolgáltató 1430
telefonszámon elérhető önkiszolgáló ügyfélszolgálatán megváltoztatja azt. Az
Előfizető hívószáma a Szolgáltató alapbeállítása alapján nem kerül kijelzésre.
DOMINO Előfizető, a hívószáma kijelzésének központi beállítását a DOMINO
központon keresztül megváltoztathatja, vagy hívószáma kijelzését a központi
beállítástól függetlenül, saját elhatározása alapján dinamikusan is szabályozhatja
készülékén.
A Szolgáltató a hívószámkijelzés letiltásának lehetőségét valamennyi Előfizető
részére díjmentesen biztosítja.
A Hívószámkijelzés Szolgáltatás keretében a hívott fél készülékén hívás vételekor (a
kicsengéskor) megjelenik a hívó fél telefonszáma, ha (i) a hívott fél készüléke
alkalmas a hívószámkijelzésre; (ii) a hívott fél jogosult a Hívószámkijelzés
Szolgáltatásra; (iii) a kijelzést a hívást kezdeményező hálózat nem korlátozza; (iv) a
hívó fél hívószámának a hívott fél készülékén történő kijelzését nem tiltja le. Az
Előfizetőnek joga van a kijelzést megtiltani, amely azt eredményezi, hogy az ő száma
híváskor nem jelenhet meg a hívott fél készülékén. Ez alól kivételt képez, (a) ha
jogszabály a kijelzést kötelezővé teszi, (b) az SMS és az MMS Szolgáltatások
igénybevétele, (c) ha a t-email küldés esetén az autentikáció során a felhasználónév
helytelennek bizonyul.
2.28. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy SMS, illetve MMS küldésekor a küldő
Előfizető telefonszáma minden esetben megjelenik a címzett Előfizető Készülékén
vagy bármilyen, SMS, illetve MMS fogadására alkalmas műszaki berendezésen a
küldött üzenettel együtt.
2.29. A Szolgáltató bármely Információs Szolgáltatásának igénybevétele során az
Előfizetők birtokába jutott adatok kereskedelmi forgalmazása tilos. Ilyen irányú
tevékenység az Előfizetői Szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetését
eredményezheti.
2.30. A Szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti
meg és tárolhatja, amely a Szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül
szükséges. (Eht 155. § (3))
2.31. A nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító
szerv (a továbbiakban együtt: nyomozó hatóságok), valamint a nemzetbiztonsági
szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá a frekvenciagazdálkodó
hatóságok – az Eht 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során - a közléseket
megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok
megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak. (Eht. 155 § (5)2.32. Az
életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás alapos gyanúja
esetén a nyomozó hatóság - külön törvényben foglaltak szerint, az Előfizető írásbeli
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kérelmére - az Előfizető használatában lévő végberendezésen folytatott beszélgetés,
üzenetküldés, e-mail levelezés útján, vagy más módon továbbított közlést
lebonyolítók személyes adatait a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti
és rögzítheti. (Eht 155. § (7))

2.33. A szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket úgy kell megválasztania és
üzemeltetnie, hogy a kezelt adat
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel köteles
gondoskodni az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. (4/2012.
NMHH rendelet 2. §)

2.34.. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett, a
GPS alapú Flotta Helymeghatározó /Flotta Helymeghatározó Plusz alkalmazásában
tárolt pozíció adatokat és üzeneteket 3 (három) hónapig visszamenőlegesen tárolja
és azokat ez idő alatt az alkalmazáson keresztül Előfizető számára elérhetővé teszi.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a 3 (három) hónapnál régebbi pozíció adatok
automatikusan törlésre kerülnek, melyek ezt követően az Előfizető számára
elérhetetlenné válnak. A Szolgáltatónak nem áll módjában ezen adatokról
Előfizetőnek bármilyen nemű információt adni, az Előfizető erre vonatkozó külön
kérésére sem.

3. A hívások rögzítése
3.1. A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésről a Szolgáltató
hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon megőriz. A megőrzés
időtartama a hibabejelentések esetében 1 év, míg minden egyéb tárgyú
ügyfélszolgálati hívás esetében a bejelentés időpontjától számítva a
fogyasztóvédelemi törvényben rögzített időtartam. Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról l szóló törvény szerinti tájékoztatási
kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által
bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett Előfizető
általi visszahallgatását – kérésre – a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati
helyiségben lehetővé tenni. A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az
14

Előfizető kérelmére 30 napon belül , vagy a Hatóság felhívására a felhívásban
megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az Előfizető részére előfizetői
bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. (6/2011,
(X.6.) NMHH elnöki rendelet §) . Amennyiben az ügyfél ugyanabban a tárgyban tesz
több alkalommal bejelentést, kizárólag az első bejelentéséről készült hangfelvétel
másolatára vonatkozik a jelen bekezdése szerinti ingyenesség.

3.2. A Szolgáltató a beszélgetésről rögzített hanganyagot szükség esetén az
Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése során a hibabehatároló eljárás részeként
a tárolási időn belül felhasználhatja. A hívó felet ezen tényről a Szolgáltató minden
esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített
hibabejelentéseket a rögzítést követő 1 évig tárolja. (Eht 141. § (1))

3.3. A nyomozó hatóságok és a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító
szerv (a továbbiakban együtt: nyomozó hatóságok), valamint a nemzetbiztonsági
szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, továbbá a frekvenciagazdálkodó
hatóságok - a 11. § (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során - a közléseket
megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok
megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak. (Eht. 155 §(5))

3.4. Az elektronikus hírközlési hálózaton vagy azt helyettesítő elektronikus hírközlési
rendszerek útján továbbított közlés tartalmát csak az erre törvényben feljogosított
szervek ismerhetik meg, illetve rögzíthetik technikai eszközzel a törvény által
szabályozott esetekben és módon.

4. A hívásrészletező, az azonosítókijelzés és a hívásátirányítás
speciális szabályai
4.1. A szolgáltató az előfizető kérésére köteles hívásrészletezőt csatolni amely
magában foglalja a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási
adatokat tartalmazó kimutatást. Ilyen hívásrészletezőt a szolgáltató az előre fizetett
díjú előfizetői szolgáltatást igénybe vevő előfizető részére is köteles kiállítani,
amennyiben az előfizető azt utólagosan kéri. (Eht. 142 § (1))

4.2. A hívásrészletező az alábbi kivételekkel nem tartalmazhat a hívott fél egyértelmű
azonosítására alkalmas adatot. (4/2012 NMHH rendelet 7 § (2))

4.3. Ha az előfizető a szolgáltatótól hívásrészletező rendelkezésre bocsátását kéri,
ennek teljesítése előtt a szolgáltató köteles az előfizető figyelmét felhívni arra, hogy a
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hívásrészletezővel együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az
előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába
juthat, és ezeknek a megismerésére az előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a
felhasználók hozzájárultak. A szolgáltató köteles az előfizetőt arról is tájékoztatni,
hogy a hozzájárulás hiányában a díjszámításhoz szükséges forgalmi és számlázási
adatokat a hívásrészletező nem fogja teljes körűen tartalmazni azokban az
esetekben, ahol a díj számításához a hívott szám egyértelmű azonosítása
szükséges. A szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles
vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az előfizető tartozik felelősséggel. (4/2012
NMHH rendelet 7 § (3)-(4))

4.4. A hívásrészletező eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig
igényelhető. A hívásrészletező egyéni előfizetők részére havonta egy alkalommal
díjmentes. Az igénybevétel feltételeit a szolgáltató köteles az általános szerződési
feltételeiben meghatározni. Az egyéni előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag,
két évre visszamenőleg is igényelheti a szolgáltatótól. Visszamenőleges igénylés
esetén minden, már kiállított számlához egy esetben kérhető hívásrészletező
díjmentesen. (6/2011. NHMM rendelet 13.§ (6), (7))

4.5. A Szolgáltató az Előfizető kérésére sem adhatja meg azonosítható módon a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az előfizetői kérés kézhezvételét
megelőzően legalább öt nappal “nem azonosítható hívószámként” közzétett azon
szervezetek hívószámait, amely hívószámokon
•

többnyire névtelen hívók részére olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyből a
hívó félre vonatkozó különleges adatra lehet következtetni, így különösen az
egyházi segélyvonalak vagy a kóros szenvedélyekkel kapcsolatos
segélyvonalak hívására,

•

többnyire névtelen hívók részére bűncselekmény bejelentését teszik lehetővé
(névtelen tanúvonalak),

•

segélykérő szolgálatokat értesítik. (4/2012 NMHH rendelet 8.§)

4.6. A Szolgáltató az előfizető írásbeli kérelme alapján ingyenesen biztosítja

a.) a hívó felhasználónak, hogy hívásonként letilthassa az azonosítója kijelzését a
hívott készülékén,
b.) a hívó előfizetőnek, hogy előfizetői hozzáférési pontonként letilthassa az
azonosítója kijelzését a hívott készüléken.,
c.) a hívó felhasználónak, hogy hívásonként – a b. pontban meghatározott letiltás
ellenére – lehetővé tegye azonosítója kijelzését a hívott készüléken.
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d.) a hívott előfizetőnek, hogy készülékén a hívó azonosítója ne jelenjék meg,
e.) a hívott előfizetőnek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek
esetében a hívó az azonosítója kijelzését letiltotta. (4/2012 NMHH rendelet 9§
(1))

4.7. Az a-b pontban meghatározott letiltás nem alkalmazható a jogszabály szerinti
- az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények, valamint a segélyhívó szolgálatok (a rendőrség, a tűzoltóság és a
mentőszolgálat) hívószámaira, beleértve a "112" egységes európai
segélyhívószámra irányuló hívásokat is. (4/2012 NMHH rendelet 9§ (2))

4.8. A Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 155.§(7)
bekezdése szerinti hatóságokkal történő együttműködés keretében, az ott
meghatározott eljárásában jogosult figyelmen kívül hagyni ideiglenes jelleggel a
hívó vonal azonosításának a letiltását, amennyiben egy Előfizető olyan
rosszakaratú vagy zaklató jellegű hívások nyomon követése érdekében kéri ezt,
amelyek esetén az Eht. 155.§(7) bekezdésében meghatározott bűncselekmények
alapos gyanúja merül fel. Ebben az esetben a hívó Előfizető azonosítását
tartalmazó hívásadatokat a Szolgáltató tárolja és az arra feljogosítottak részére
hozzáférhetővé teszi. (4/2012 NMHH rendelet 9§ (3))

4.9. Szolgáltató ingyenesen köteles hívott Előfizetője számára biztosítani, hogy
annak kérésére az Előfizető hívószámára irányuló hívások esetén a hívott vonal
azonosítója ne jelenjen meg a hívó fél készülékén (kapcsolt azonosító
kijelzésének letiltása). (4/2012 NMHH rendelet 9§ (4)). Amennyiben a kapcsolt
Előfizető a kapcsolt azonosítója letiltását kérte, és kapcsoláskor hangposta
jelentkezik be, a Szolgáltató a tiltás berendezésétől függetlenül nem felelős a
hívószám kiadásáért, amennyiben az az Előfizető által meghatározott
hangbemondás következtében történt. A Szolgáltató ingyenesen biztosítja, hogy
amennyiben az Előfizető készülékére érkező hívásokat az Előfizető kérésére a
Szolgáltató automatikusan egy másik hívószámú készülékre irányítja át, az
Előfizető kérésére a hívó készüléken ne jelenjék meg olyan adat, amely arra a
hívószámra utalna, amelyre az átirányítás történt, vagy annak az előfizetőnek a
személyére utalna, akihez az átirányítás történt. Amennyiben az az Előfizető,
akinek a készülékére az átirányítás történt, az azonosítója kijelzését nem tiltotta
meg, a hívó Előfizető készülékén a kapcsolt azonosító minden esetben
megjelenik.

4.10. A szolgáltatónak ingyenesen biztosítania kell az előfizető számára, hogy
amennyiben a készülékére érkező hívásokat kérésére a szolgáltató automatikusan
egy másik hívószámú készülékre irányítja át, abban az esetben rendelkezhessen,
hogy a hívó készüléken ne jelenjék meg olyan adat, amely
a) arra a hívószámra utalna, amelyre az átirányítás történt, vagy
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b) annak az előfizetőnek a személyére utalna, akihez az átirányítás történt.

4.11. A szolgáltató ingyenesen köteles biztosítani azt, hogy az olyan előfizető, akinek
a hívószámára egy másik előfizető automatikus átirányítással átirányítatta a saját
hívószámára érkező hívásokat a szolgáltató felügyelete alá tartozó berendezéssel,
letiltathassa ezt az átirányítást. (4/2012 NMHH rendelet 10§ (1)-(2))

4.12. A szolgáltató az azonosítókijelzésre vonatkozó kötelezettségei a saját
hálózatán belül a nemzetközi hívások esetén is köteles biztosítani.

4.13. A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy az előfizető és a felhasználó a jelen
fejezetben foglaltakat egyszerű módon végrehajthassa, így különösen az egyes
letiltásokat a készülék használatával elvégezhesse, ha a készülék erre műszakilag
alkalmas.

4.14. A szolgáltató az Eht. 145. § (2) bekezdésében és a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
foglalt kivétellel, saját tevékenységi körén belül, köteles
biztosítani a következőket:
9. § (2) bekezdésében

a) amennyiben nyilvános hírközlő hálózatok vagy nyilvánosan elérhető elektronikus
hírközlési szolgáltatások felhasználóival vagy előfizetőivel kapcsolatos, forgalmi
adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére kerülhet sor, az ilyen adatok
kizárólag akkor kezelhetők, ha azok a felhasználóval, illetve előfizetővel nem
hozhatók kapcsolatba, valamint azokból nem vonható le a felhasználóra, illetve az
előfizetőre vonatkozó következtetés (anonimizált adatok), vagy ha a felhasználók,
illetve előfizetők ehhez hozzájárultak és csak olyan mértékben és időtartamig, amely
az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához szükséges;

b) a szolgáltatónak a felhasználókat, illetve az előfizetőket a hozzájárulásuk
megszerzése előtt tájékoztatnia kell a kezelni kívánt, forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározó adatok típusáról, az adatkezelés céljairól és időtartamáról, valamint
arról, hogy az értéknövelt szolgáltatás nyújtása céljából az adatokat továbbítják-e
harmadik személynek;

c) a felhasználóknak, illetve előfizetőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére vonatkozó
hozzájárulásukat bármikor visszavonhassák;
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d) ha a felhasználók, illetve előfizetők a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó
adatok kezeléséhez hozzájárultak, továbbra is biztosítani kell számukra azt a
lehetőséget, hogy - egyszerű módon és díjmentesen - a hálózathoz való minden
egyes csatlakozás alkalmával, illetve minden egyes közléstovábbítás esetében
ideiglenesen letilthassák az ilyen adatok kezelését; továbbá

e) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok a)-d) ponttal összhangban
történő feldolgozását csak olyan személy végezheti, aki a nyilvános hírközlő
hálózatok vagy nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások szolgáltatójának
irányítása alatt, vagy az értéknövelt szolgáltatást nyújtó harmadik személy irányítása
alatt jár el; ezt az adatfeldolgozást az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához
szükséges mértékre kell korlátozni. (4/2012 NMHH rendelet 14§ )

4.15. A segélyhívások megválaszolása céljából a telefonszolgáltató a hívó fél
azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére
vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is köteles a
segélyhívó szolgálatok rendelkezésére bocsátani - külön jogszabályban
meghatározott módon - a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra
vonatkozó adatokat. (Eht. 145§(2)).

5. Közös adatállomány
5.1. A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek
kijátszásának megelőzése céljából jogosult jelen Üzletszabályzat fejezete szerint
jogszerűen kezelhető adatok köréből az Előfizető azonosításához szükséges
adatokat, valamint az adatátadásnak az 3.3. pont szerinti indokáról szóló
tájékoztatást másik Szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az
adattartalommal - közös adatállományt létrehozni. (Eht 158. § (1))
5.2. A Szolgáltató az 5.1. pontban meghatározott célból csak az alábbi Előfizetői
adatokat adhatja tovább:
a) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
b) természetes személy Előfizető esetén az Előfizető születési neve, anyja
születési neve, születési helye és ideje;
c) nem természetes személy Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszáma vagy
más nyilvántartási száma, valamint az Előfizető bankszámlaszáma;
d) a szerződés tartama. (Eht 158. § (2)), (Eht. 129. § (6) b) – f))
5.3. A Szolgáltató az Előfizető adatait abban az esetben adhatja át, illetve az adatok
akkor kerülhetnek be a közös adatállományba, ha

19

a) számlatartozás miatt a Szolgáltató az Előfizetői szerződést felmondta, vagy a
szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az Előfizető számára részben vagy
egészben korlátozta, vagy
b) számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást
kezdeményezett az Előfizető ellen, illetve az Előfizető tartózkodási helye
ismeretlen, vagy
c) az igénylő, illetve az Előfizető kár okozása érdekében a Szolgáltatót
megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az
azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy
érvénytelen). (Eht 158. § (3))
5.4. A Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja az adatátadás tényéről.
(Eht 158. § (4))
5.5. A közös adatállomány kezelésére, annak időtartama tekintetében az 5.1.12. a)d) pontjaiban foglaltak alkalmazandók. Az adatok kizárólag a díjfizetési, illetőleg a
szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetőleg a
közös adatállomány létrehozatala céljára használhatók fel. (Eht 158. § (5))
5.6. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei,
a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik az Előfizető adatainak a közös adatbázisból
történő törlése iránt, és értesítést küld a korábban értesített Szolgáltatóknak és az
érintett Előfizetőnek a törlés tényéről. (Eht 158. § (6))
5.7. Az adatállományból adatot igényelhet
a) a Szolgáltató, kizárólag az 5.1. pont szerinti célra,
b) az 5.1.9. a), c)-e) pontokban foglalt szerv, illetve hatóság,
c) bármely fogyasztó (Eht 188. § 28.) annak tekintetében, hogy a nyilvántartás
milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz. (Eht 158. § (7))

6. Az adatok felhasználása
tájékoztatási célra

közvetlen

üzletszerzési

vagy

6.1. Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői
kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz az előfizető tekintetében
csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és
piackutatás céljára, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult. (Eht. 162. (1))
6.2. Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek
értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az
érintett kezdeményezte, vagy olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos
érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja. Az automatizált adatfeldolgozással
hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott
módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére
lehetőséget kell biztosítani (Info. tv. 11. §)
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6.3. Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer az előfizető
tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási
célra, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult. A már meglévő előfizetői
hozzájárulás esetén a szolgáltató az előfizető hozzájárulását megadottnak tekintheti,
de kizárólag saját hasonló termékek vagy szolgáltatások tekintetében, és csak akkor,
ha az előfizető elektronikus elérhetőségi adatait a szolgáltató a jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően szerezte meg. A szolgáltatónak biztosítani kell az előfizető
számára, hogy az előzetesen adott hozzájárulását bármikor költségmentesen és
egyéb más hátrány nélkül visszavonhassa (4/2012. NMHH rendelet 15. §).
6.4. Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás,
valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem
tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő
tájékoztatás céljából olyan előfizetővel kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy
nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt fogadni. (Eht. 162.§ (2))
6.5.. Az előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen
üzletszerzési, tájékoztatási, közvélemény- és piackutatási célú küldemény
továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai. (Eht. 162. § (3))

7. Jogorvoslat (Info tv. 14. § - 19. §)
7.1. Az érintett jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
7.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.

7.3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
7.4. Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és
ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró
jogszabály korlátozhatja. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított
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legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
7.5. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között
létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni,
ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
vezetett.
7.6. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a törvényben meghatározott
esetekben tagadhatja meg. Az érintettnek a törvényben meghatározott jogait törvény
korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági
vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi
érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai
vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és
feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -,
továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

7.7. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel,
hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.
A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
7.8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő
helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az ál lapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte
7.9. A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek
adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében
levéltári őrizetbe kell adni.
7.10. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
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sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
7.11. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
7.12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon
belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye (Info. tv.
20.§)
8.1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
8.2. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes
adatait az adatkezelő az Info tv. lapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg
az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
8.3. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fentiek szerinti
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra
hozatalával is.
8.4. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel
járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával
is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az
adatkezelés nyilvántartási száma
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9. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen (Info. tv. 21. §)
9.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
9.2. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az
adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
9.3. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve
ha az adatkezelő a a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
9.4. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett
tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az
adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az
adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az adatkezelő az értesítést
elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával
kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az
adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles
megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától,
de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat
bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
9.5. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.

10. Bírósági jogérvényesítés (Info tv. 22.§)
10.1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 6. pontban meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
10.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi
Bíróság hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
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11. Kártérítés (Info tv. 23.§)
11.1. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles
megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

11.2. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

12. Az előfizető által a jelen ÁSZF hatálybalépését megelőzően tett
nyilatkozatok
Az előfizető jelen ÁSZF hatálybalépése előtt megtett nyilatkozatait a Szolgáltató az
Eht. a 6/2011. (X. 6.) NMHH Eszr. szerint érvényesnek és megadottnak tekinti,
egyben biztosítja, hogy az Előfizető az így vélelmezett jognyilatkozatát bármikor
visszavonhassa/módosíthassa.

13. A Szolgáltató adatvédelmi felelőse
dr. Locsmándi Balázs
jogtanácsos
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
tel.: 1/458-7817
fax: 1/458-7325
e-mail: locsmandi.balazs.dr@telekom.hu
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