ADATVÉDELMI TUDNIVALÓK
BEVEzETÉs
A Magyar Telekom Nyrt. számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett weboldalak látogatói által
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának
biztosítása. A Magyar Telekom Nyrt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő
kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a
látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Magyar Telekom Nyrt. a
látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli,
gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások
érvényre juttatásához szükségesek.
Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok
védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a
szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy
milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes
adatok megőrzését és védelmét.
Az internet szolgáltatás előfizetőire vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályokat az internet
szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeink tartalmazzák.
A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb
nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) (Gdpr.)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info. tv.)
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges
feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási
adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról
(Akr.)
2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes
szabályairól (Eszr.)
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény, (DM. törvény)
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési,
etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és
védelméről szóló 2. számú mellékletre
Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további
kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján
számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a
személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail-címen:
dpo@telekom.hu
Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást
nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
A Magyar Telekom Nyrt. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti látogatóit,
hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett oldalak
egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Magyar Telekom Nyrt. ezzel vállalja, hogy a
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott
elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a MOL mobile szolgáltatás tekintetében a Magyar Telekom Nyrt.
kizárólag az ugyintezes.molmobile.hu weboldalt, valamint a MOL mobile online adategyeztetési
felülét üzemelteti, így jelen Szabályzat is csak ezen oldalakra terjed ki. A www.molmobile.hu
oldalcsoporthoz tartozó minden más weboldalra a Magyar Telekom Nyrt. adatkezelési szabályzata
nem terjed ki, így ezen oldalakra az érintett adatkezelő weboldalán megtalálható tájékoztató
érvényes.
A szEMÉLyEs ADAToKKAL KApcsoLATos fogALMAK És ÉrTELMEzÉsEK
személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Előfizető”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható
adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
Szolgáltatónevében személyes adatokat kezel;
Az ADATKEzELÉs ALApELVEI, jogalapja
A személyes adatok kezelésének alapelvei:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul
töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(„integritás és bizalmas jelleg”).
A Társaság valamennyi általa folytatott adatkezelés során a fenti alapelvek figyelembevételével jár el és
megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést
igazolni tudja („elszámoltathatóság”).
A személyes adatok kezelésének jogalapja:
Adatkezelést csak akkor lehet folytatni, ha a megfelelő jogalap rendelkezésre áll. Megfelelő jogalap
hiányában jogszerűen adatkezelés nem folytatható.
Ilyen jogalap lehet:
•
•
•

ha az adatkezelés törvényen alapult, azaz a Magyar Telekomra vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges (pl. adózási, számviteli kötelezettségek teljesítése, Eht. bizonyos
kötelező rendelkezései)
ha az előfizető hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez (Például direkt marketing célú hozzájárulás)
ha az a Magyar Telekom jogos érdekén alapult (Például csalások megelőzése érdekében
folytatott adatkezelés, profilozás)

•
•

ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges; (Például előfizetői szerződés teljesítéséhez)
ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges (Például eltűnt személy keresése érdekében folytatott adatkezelés)

A szEMÉLyEs ADAToK KEzELÉsÉVEL KApcsoLATos ÉrTELMEző MEgjEgyzÉsEK
Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó
személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel
kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét –
ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím,
banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok,
biometrikus azonosítók.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság
kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai
adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat
azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes
azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre,
azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél
közreműködése során gyűjti és biztosítja.
Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk
látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról,
megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg
személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött
szolgáltatást igénybe venni.
A Magyar Telekom Nyrt. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji
eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos
vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett
előéletre vonatkoznak.
Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Magyar Telekom Nyrt. rendelkezésére
bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját
személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor,
nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől
elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a látogatók
igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel.
Amennyiben egyes oldalakon regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely
adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen
esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek

kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem
megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
Amennyiben az Magyar Telekom Nyrt. egyes szolgáltatásait és oldalait a Magyar Telekom Nyrt. a vele üzleti
kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok
gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a Magyar Telekom Nyrt. felhasználási, adatkezelési
jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta
együttműködés során a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltető partnere – a Magyar Telekom Nyrt. nevében és
képviseletében eljárva a Magyar Telekom Nyrt. javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat
hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Ebben az esetben a partner a Magyar Telekom adatfeldolgozójaként
jár el, és ebben az esetben az adatok hozzáférhetővé tételéhez nincs is szükség a látogató előzetes
hozzájárulására.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában
semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink bizonyos
személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén
– adatkezelés céljából – átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon például online fizetésre kerül sor,
a fizetéshez szükséges hitelkártya számát a Telekom nem ismeri meg, azt közvetlenül a pénzintézeti
szolgáltató részére adja meg az ügyfél.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával,
hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Magyar
Telekom Nyrt. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést
megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát
online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat kell az ügyfeleinknek
online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet
nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.
Amint a személyes adatok a Magyar Telekom informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok
megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a Magyar Telekom Nyrt. Informatikai Biztonsági
Politikája és Informatikai Biztonsági Szabályozásában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok
írják elő, melyek betartásáért a vállalat minden dolgozója, munkatársa felelős.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű
hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
Személyes adataik kezelésével és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete szerinti jogaik gyakorlásával
kapcsolatban bármely érintett Magyar Telekom Nyrt. előfizető és felhasználó az adatvédelmi
tisztségviselőhöz fordulhat. A bejelentést magyarul lehet megtenni.
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A szEMÉLyEs ADAToK gyűjTÉsÉT IgÉNyLő szoLgáLTATásoK
Regisztrációs oldalak, érdeklődés elküldésére szolgáló űrlapok
A MOL mobile szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs
formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat
(nevet, postacímet, e-mail-címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat),
de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a
szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további
személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb.
Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek
szerződésszerű teljesítése végett van szükség.
Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek az Ön számítógépén
(vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogat egy,
a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan
az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában
egy véletlenszerűen generált egyedi szám.
A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a Magyar Telekom Nyrt. által
üzemeltetett oldalakat, a termékeinket az Ön érdeklődésének és igényeinek megfelelően kínáljuk, ezáltal
könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit és jobbá
tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is
alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani
tudunk azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.
Kétféle sütit használhatunk a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett oldalakon, a munkamenet sütiket és
az állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg Ön el nem
hagyja az adott weboldalt. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékén, előfordulhat, hogy
egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.
Más oldalak is gyűjtenek információt pixel tageket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel.
Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink
weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk

használni az online hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen
azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.
Az ugyintezes.molmobile.hu oldalon, valamint a MOL mobile online adategyeztetési felületén használt sütik
Szükséges sütik
Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett oldalak jól működjenek,
lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat.
Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor
visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg.
Funkcionalitás sütik
Ezek a sütik lehetővé tesznek olyan funkciókat, mint az egyedi beállítások elmentése, közösségi
megosztások, funkciók (mint például a belépés során „belépve maradok” funkció, vagy a cím/régió
megjegyzése funkció), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak.
Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó
megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatjuk arról, hogy milyen
információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, annak
hatása lehet a weboldalon az ügyfélélményre úgymint a webhely teljesítményére és funkcionalitására és
korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.
Linkek
Az Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett oldalakon rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók
által fenntartott oldalakra, ahol a Magyar Telekomnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra
kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az
oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
gyErEKEK szEMÉLyEs ADATAINAK KEzELÉsE
Bár az MOL mobile nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, a Szolgáltató
ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben
14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak
abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető
formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen
felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában
a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).
VáLAszTásI LEhETősÉgEK BIzTosíTásA (fEL- És LEIrATKozás)
A Magyar Telekom Nyrt. a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára
bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta

kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon
kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a
hírleveleket kapni, lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.
Speciális ajánlatok küldése
Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő
üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói
név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként
tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben
ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni azt bármikor, lemondhatják.
Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról
Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi
lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói
érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve
értesítjük ügyfeleinket. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen
"értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre
juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal a Magyar
Telekom Nyrt. vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi
igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.
EgyÉB jogI TUDNIVALÓK
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Magyar Telekom
Nyrt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatja Önt, hogy
weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: A Magyar Telekom
weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő
jogok gyakorlására kizárólag a Magyar Telekom Nyrt. jogosult. A Magyar Telekom logó és a Magyar
Telekom terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a Magyar Telekom Nyrt.
kereskedelmi védjegyei.
A Magyar Telekom előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit
bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Magyar
Telekom azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében –
Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
A Magyar Telekom weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül
értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Magyar Telekom Nyrt. akaratától és ráhatásától független
változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen
természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára,
aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más
írott anyagok tekintetében.
A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve
elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Magyar Telekom Nyrt. nem garantálja, hogy a
weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető

információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen
felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből,
hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való
felelősséget a Magyar Telekom Nyrt. kifejezetten kizárja.
A Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Magyar Telekom weboldalai kapcsolódnak,
vagy amelyekre hivatkoznak. A Magyar Telekom Nyrt. továbbá kizár minden felelősséget az On-line
Tudakozóban megjelenő mobiltelefonszámokért, illetve azoknak a tulajdonos nyilatkozata ellenére történő
megjelenítéséért, tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom a mobiltelefonszámokat tartalmazó adatbázist a
mobilszolgáltatóktól kapja, és annak megfelelőségét ellenőrizni nem tudja.
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az adatainak a tudakozóban történő megjelenését
választják, akkor az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény 146. §-a alapján az adatokat
kötelesek vagyunk átadni a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó szolgáltatást nyújtó
vállalkozásnak is, így az adatai a belga illetőségű Kapitol S.A. (székhely: 506 Chaussee de Saint-Job 1180
Bruxelles)
által
üzemeltett
web
alapú
tudakozó
szolgáltatás
keretében
a http://www.infobel.com/en/world linken is elérhetőek lesznek.
A Magyar Telekom egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő
rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek
megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.
Kapcsolódó dokumentumok
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