TUDAKOZÓI ÉS TELEFONKÖNYVI TÖBBLETBEJEGYZÉS MEGRENDELÉSE
EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE
MT ügyfél-azonosító:

Telekom otthoni szolgáltatás megrendelésszám:

Telefonszám(ok)
1. A bejegyzés tartalma:
Használó család és utóneve (titulussal) vagy cégnév:
Foglalkozás, iskolai végzettség, szakképesítés (csak magánszemély esetén):
Hívószám: Egy, az Előfizető/Használó saját használatában lévő mobilhívószám:
E-mail cím (egy darab):
Webcím: (egy darab):
2. Rendelkezés az adatok kezeléséről:
Magánszemély rendelkezése a Többletbejegyzésben szereplő adatainak megjelentetéséről a tudakozóban és
a telefonkönyvben:
(Kérjük, hogy az alábbi három adatkezelési módból egyet válasszon ki a hozzá tartozó -be 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).
További információ
A szolgáltatásokról és azok díjáról a Szolgáltató telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételei
és a mindenkori díjszabás ad információt.
A Többletbejegyzés kitöltésével, adatfelvételi és éves fenntartási díj megfizetése ellenében, az adott hívószám
Használóját is megjelentetheti, illetve többletadatokat is megadhat.
TUDAKOZÓI TÖBBLETBEJEGYZÉS MEGRENDELÉSE
ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE
MT ügyfél-azonosító:

Telekom otthoni szolgáltatás megrendelésszám:

Telefonszám(ok)
1. A bejegyzés tartalma:
Előfizető/Használó megnevezése:
Albejegyzés megnevezése ( pl.: Titkárság, Központ, szerviz):
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Hívószám: Egy, az Előfizető/Használó saját használatában lévő mobilhívószám:
E-mail cím (egy darab):
Webcím: (egy darab):
2. Rendelkezés az adatok kezeléséről:
Használó rendelkezése a Többletbejegyzésben szereplő adatainak megjelentetéséről a tudakozóban:
(Kérjük, hogy az alábbi két adatkezelési módból egyet válasszon ki a hozzá tartozó -be írt x-szel. Fontos!
Amennyiben az Adatkezelési nyilatkozatok nyomtatványon Nyílt adatkezelést választott, akkor itt már csak a
tudakozói adatkezelést választhatja.):
1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett
telefonkönyvben (nyílt adatkezelés).
2. Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok
hozzá (tudakozói adatkezelés).
További információ
 Az adatokat és a kezelésükre vonatkozó rendelkezést az Előfizető és a Használó adja meg, és aláírásával
hitelesíti. A Szolgáltató nem vizsgálja az Előfizető/Használó adatainak hitelességét.
 Plusz telefonkönyvi adat felvételére csak a telefonkönyv terjesztőjével történő reklám megállapodás
részeként van lehetősége.
Kelt, …………………………………. 20..…. év ………………… hónap ……….. nap

..........................................................
Előfizető (üzleti ügyfél esetén cégszerű) aláírása

..........................................................
Használó aláírása
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