Tudakozói és telefonkönyvi Többletbejegyzés
megrendelése
Szolgáltató példánya

(analóg vonal egyéni vagy üzleti előfizetőjének
megrendelése)
Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a Tájékoztatót!

1. Megrendelés
száma

probaallitas

2. A bejegyzés
tartalma

probaallitas

3. Az előfizető
adatai

Előfizető/Használó családi és utóneve (titulussal)
vagy cégnév
Foglalkozása, iskolai végzettsége, szakképesítése
(csak magánszemély esetén)
Hívószám
Egy, az Előfizető/Használó saját használatában
lévő mobilhívószám
E-mail cím (egy darab)
Webcím (egy darab)

3. Magánszemély
rendelkezése
a Többletbejegyzésben
szereplő adatainak
megjelentetéséről
a tudakozóban és a
telefonkönyvben

4. Magánszemély
Előfizető/Használó
egyéb rendelkezései

5. A Szolgáltató
nyilatkozata

Kérjük, hogy az alábbi három adatkezelési
módból egyet válasszon ki a hozzá
tartozó négyzetbe írt x-szel

1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett
telefonkönyvben (nyílt adatkezelés).
2. Kérem adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem és foglalkozásom tudakozó
általi kiadását és megjelentetését a telefonkönyvben (részleges címet tartalmazó adatkezelés).
3. Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok
hozzá (tudakozói adatkezelés).

4.1. E-mail cím a Magyar Telekom Nyrt. részéről felhasználható

Kérjük, hozzájárulását jelölje x-szel.

az Előfizetővel/Használóval történő ügyfélkapcsolati levelezésre.

igen

nem

saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából.

igen

nem

harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra,
közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing jellegű hasznosítás céljából.

igen

nem

4.2. Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató az előfizetői és számlázási adataimat
saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje.

igen

nem

4.3. Hozzájárulok jelen Többletbejegyzésben szereplő adataimnak harmadik személyhez
történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás,
valamint direkt marketing jellegű hasznosítás céljából.

igen

nem

A Szolgáltató a nyilatkozat tartalmát, az adatok valódiságát nem köteles vizsgálni, így azok hitelességéért felelősséggel nem tartozik.

Kelt
helység, év, hó, nap

A Használó
aláírása

Kelt
helység, év, hó, nap

Az Előfizető
aláírása

A Használó adatait csak abban az esetben veheti a Szolgáltató nyilvántartásba, ha a nyomtatványt a Használó is aláírja.

Tudakozói és telefonkönyvi Többletbejegyzés
megrendelése
Előfizető példánya

(analóg vonal egyéni vagy üzleti előfizetőjének
megrendelése)
Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a Tájékoztatót!

1. Megrendelés
száma

probaallitas

2. A bejegyzés
tartalma

probaallitas

3. Az előfizető
adatai

Előfizető/Használó családi és utóneve (titulussal)
vagy cégnév
Foglalkozása, iskolai végzettsége, szakképesítése
(csak magánszemély esetén)
Hívószám
Egy, az Előfizető/Használó saját használatában
lévő mobilhívószám
E-mail cím (egy darab)
Webcím (egy darab)

3. Magánszemély
rendelkezése
a Többletbejegyzésben
szereplő adatainak
megjelentetéséről
a tudakozóban és a
telefonkönyvben

4. Magánszemély
Előfizető/Használó
egyéb rendelkezései

5. A Szolgáltató
nyilatkozata

Kérjük, hogy az alábbi három adatkezelési
módból egyet válasszon ki a hozzá
tartozó négyzetbe írt x-szel

1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett
telefonkönyvben (nyílt adatkezelés).
2. Kérem adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem és foglalkozásom tudakozó
általi kiadását és megjelentetését a telefonkönyvben (részleges címet tartalmazó adatkezelés).
3. Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok
hozzá (tudakozói adatkezelés).

4.1. E-mail cím a Magyar Telekom Nyrt. részéről felhasználható

Kérjük, hozzájárulását jelölje x-szel.

az Előfizetővel/Használóval történő ügyfélkapcsolati levelezésre.

igen

nem

saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából.

igen

nem

harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra,
közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing jellegű hasznosítás céljából.

igen

nem

4.2. Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató az előfizetői és számlázási adataimat
saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje.

igen

nem

4.3. Hozzájárulok jelen Többletbejegyzésben szereplő adataimnak harmadik személyhez
történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás,
valamint direkt marketing jellegű hasznosítás céljából.

igen

nem

A Szolgáltató a nyilatkozat tartalmát, az adatok valódiságát nem köteles vizsgálni, így azok hitelességéért felelősséggel nem tartozik.

Kelt
helység, év, hó, nap

A Használó
aláírása

Kelt
helység, év, hó, nap

Az Előfizető
aláírása

A Használó adatait csak abban az esetben veheti a Szolgáltató nyilvántartásba, ha a nyomtatványt a Használó is aláírja.

Tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!

Ön az előfizetői szerződés mellékletében rendelkezhetett adatainak tudakozói és telefonkönyvi szerepeltetéséről (ingyenes
alapbejegyzés). A jelen megrendelés kitöltésével – díj megfizetése ellenében – rendelkezhet többletbejegyzés(ek) megjelentetéséről is. Ehhez elegendő az Útmutató szerint kitöltött, aláírt
űrlapot eljuttatni a Szolgáltatóhoz.
Útmutató
1. A megrendelés száma: ha Ön már rendelkezik érvényes szolgáltatói szerződéssel, akkor a megrendelés számának megadása megkönnyíti a rendelkezés érvényesítését. (Kitöltése nem
kötelező.)
2. A bejegyzés tartalma
Megnevezés (kitöltése szükséges): Az előfizetői szerződésben
megjelölt előfizetői név/megnevezés mellett a Többletbejegyzés feltüntetésének célja az Előfizető megjelentetése közismert
nevén, vagy a Használó (az egyéni Előfizetővel egy háztartásban
élő magánszemély, bérlő stb.) megjelentetése. Ha a Többletbejegyzésben szereplő megnevezés üzleti/intézményi (tehát nem
egyéni) használót/előfizetőt takar, akkor a Többletbejegyzés a
telefonkönyvben nem jelenik meg. A telefonkönyvi megjelenés
ekkor reklám jellegűnek minősül, amelynek felvételére a Magyar
Telefonkönyvkiadó Társaság jogosult.
Címadatok: a telefonkönyv és a tudakozó bejegyzéseiben szereplő földrajzi cím mindig azonos a vezetékes készülék telepítési helyével, ezért ezt az adatot Önnek nem kell megadnia.
A Többletbejegyzésben megnevezett előfizető/használó magánszemély, akkor legfeljebb 24 betű terjedelemben megjelentetheti foglalkozását, végzettségét vagy szakképesítését. (Reklámjellegű szöveget, márkanevet stb. itt nem lehet elhelyezni.)
Hívószám (kitöltése szükséges): Ide az előfizetett vezetékes
hívószámot kell beírni. Több, egy földrajzi címen található hívószám felsorolása esetén azok azonos módon és helyen jelennek
meg. Eltérő igény esetén minden hívószámra külön űrlapot kell
kitölteni.
A bejegyzésben megnevezett Előfizető/Használó egy-egy darab, saját használatában lévő mobilhívószámát, e-mail és webcímét szerepeltetheti a bejegyzésben. Az e-mail és webcím a
telefonkönyvben nem jelenik meg.
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3-4. Az adatok kezelése (csak Többletbejegyzésben megnevezett magánszemély rendelkezése):
A Magyar Telekom Nyrt. az e-mailen történő kommunikáció
során az adatvédelmi szempontok figyelembevételével jár el. Az
elektronikus úton történő kommunikációt a Magyar Telekom Nyrt.
csak abban az esetben alkalmazza, ha az előfizető szándéka
azzal megegyezik, és az erre rendszeresített nyomtatványokon,
illetve rögzített, archivált, visszakereshető telefonbeszélgetés útján ennek megfelelően nyilatkozott. Az is ügyfélkapcsolati levelezéshez történő hozzájárulásnak minősül az előfizető részéről,
ha a kapcsolatfelvételt az előfizető a szolgáltatónál elektronikus
levélben kezdeményezte.
Az e-mail cím kezelése a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltaktól független, arra csak az Előfizető/Használó vonatkozó hozzájárulása esetén van lehetőség.
Ha a rendelkező magánszemély az előző rendelkezésében
(3. pont) adatainak telefonkönyvi megjelentetését előírta, és a
4.3. pontban a „nem”-et választja, akkor ezzel egyben annak
feltüntetését is kéri a telefonkönyvben, hogy az adatai harmadik személy által nem használhatók fel közvetlen üzletszerzési
célra.

Fontos tudni!
1. Ahol a jelen nyilatkozat szövege telefonkönyvet említ, ott a
telefonkönyv minden nyomtatott, elektronikus stb. megjelenési formáját egyaránt kell érteni (hagyományos, szakmai és
regionális telefonkönyvek, CD-ROM-, SMS-, WAP- és internetes
telefonkönyvek stb.). Ahol a nyilatkozat tudakozót említ, ott a tudakozó minden hangos, elektronikus stb. megjelenési formáját
egyaránt kell érteni (belföldi és nemzetközi tudakozószolgálatok, szakmai és értéknövelt tudakozók, CD-ROM-, SMS-WAP- és
internetes tudakozók stb.). A tudakozó és a telefonkönyv rendszerű névsorokat nem kezelési módjuk vagy megjelenési formájuk (nyomtatott, hangalapú, internetes stb.) különbözteti meg
egymástól, hanem az általuk elérhető adatbázis.
A Szolgáltató az Ön által itt megadott adatokat a mindenkori
jogszabályoknak és az Ön rendelkezésének megfelelően adja
át más egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatóknak és
egyéb szolgáltatóknak telefonkönyv-kiadás, illetve tudakozószolgáltatás céljára, illetve a szolgáltatásokhoz szükséges adatfeldolgozásra.
2. Figyelmeztetés magánelőfizetőknek és -használóknak!
A nyilatkozó nevének és teljes címének megjelentetése a telefonkönyvben lehetőséget teremt arra, hogy az adatokat címlista részeként bárki hasznosítsa. A tudakozói adatkezelési mód
esetén az adatok a tudakozó internetes változatai révén is elérhetők.
3. Az Ön megrendelése lemondásig érvényes, és újabb űrlap
kitöltésével módosítható. Kérjük, hogy adatainak változását 15
napon belül jelentse be. A Szolgáltató az Ön rendelkezését 8
napon belül érvényesíti. A telefonkönyvben megjelenő adatok
megváltoztatására a szerkesztőségi zárást követően nincs mód.
Az adatokat és a kezelésükre vonatkozó rendelkezést az Előfizető vagy a Használó adja meg, és aláírásával hitelesíti. Az Előfizető aláírása abban az esetben is szükséges, ha az űrlap csak a
Használó adatait tartalmazza, mivel az Előfizető ezzel adja hozzájárulását a Használó által megjelölt adatok megjelenéséhez
és kezeléséhez. A Szolgáltató nem vizsgálja az Előfizető/Használó adatainak hitelességét.
4. További információk
A szolgáltatásokról és azok díjáról a Szolgáltató telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételei és a mindenkori díjszabás ad információt.
A telefonkönyvben reklám is megjelentethető, melyet a Magyar
Telefonkönyvkiadó Társaságnál lehet megrendelni.
Ügyfeleink kérdéseire a Telefonos Ügyfélszolgálat a díjmentes
hívószámán készséggel válaszol.

