Nyilatkozat a MyT-Systems portál főadminisztrátori jogainak
megadásáról
Ügyfél:
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Adószám:
Cégjegyzési szám:
Bankszámlaszám:
My T-Systems főadminisztrátor:
Név:
Mobil telefonszám:
Email cím:
Rövidített cégnév*:
Alulírott, mint a fent megjelölt Magyar Telekom ügyfél döntéshozatalra jogosult képviselője jelen nyilatkozat alapján a Magyar
Telekom Nyrt. MyT-Systems portál moduljainak használatához szükséges általános főadminisztrátori jogokkal a fentebb
megjelölt személyt jelölöm meg és egyúttal kérem a főadminisztrátor számára a vezetékes számla szolgáltatás elérését a MY TSystems portálon.
Tisztában vagyok azzal, hogy a MyT-Systems főadminisztrátor a MyT-Systems portál valamennyi funkciójának használata során
ezen nyilatkozat alapján jogosulttá válik az ügyfél nevében történő jognyilatkozat tételre. Ennek keretén belül a MyT-Systems
főadminisztrátor további hozzáféréseket oszthat ki az ügyfél által meghatározott eljáró személyeknek, meghatározhatja azok
jogosultsági szintjét, új szolgáltatásokat rendelhet meg, módosíthatja az ügyfél valamennyi Magyar Telekommal kötött
szerződése alapján igénybevett szolgáltatását és annak paramétereit, továbbá a portálon keresztül elérhető elektronikus
ügyfélszolgálat bármely ügyfélszolgálati ügyben az ügyfél nevében eljárhat.
Elfogadom, hogy a Magyar Telekom nem köteles és nem jogosult a jelen nyilatkozatban meghatározott személy, valamint a MyTSystems főadminisztrátor által megadott felhasználó személyek eljárási jogosultságainak vizsgálatára. A MyT-Systems
főadminisztrátor a kapcsolattartásra megadott kapcsolati adatait a portálon szabadon módosíthatja, annak ellenőrzésére a
Magyar Telekom nem köteles és nem jogosult. A MyT-Systems főadminisztrátor személy módosítása csak új meghatalmazás,
vagy lemondó nyilatkozat cégszerűen történő benyújtását követően történhet meg.
Kijelentem, hogy amennyiben a kijelölt személy tekintetében változás következik be, arról a Magyar Telekom Nyrt –t a változástól
számított 8 napon belül, mint szerződő fél, értesítem. Ezen értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a felelősséget
teljes körűen vállalom.

Dátum:
Aláíró neve:

* A MyT-Systems portálra történő belépéshez szükséges felhasználói azonosító képzéséhez szükséges. A felhasználói azonosító formátuma:
felhasznalo@rovidcegnev. A rövid cégnév megjelenhet a virtualoso e-mail szolgáltatás igénybevétele során az e-mail címek képzésében is. A rövid cégnév maximum
16 karakter hosszú lehet, csak ékezet nélküli betűket és számokat tartalmazhat. Amennyiben olyan rövidített cégnevet ad meg, amely már használatban van,
munkatársunk megkeresi önt, és segít az egyedi rövid cégnév kiválasztásában.

