
Adatvédelem 

Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az 

Regisztráló/Játékos hozzájárulása.  

Adatkezelés célja: regisztrációjával a Regisztráló/Játékos előzetes, kifejezett, önkéntes és 

tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció során 

megadott, vagy korábban jogszerűen a Magyar Telekom Nyrt. birtokába jutott személyes 

adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; 

elérhetőségek), valamint a Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű 

adatát (helymeghatározási adat is) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás 

céljából – akár automata hívórendszeren,vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, - 

kezelje, azaz saját illetve a vele szerződésben álló harmadik felek  – személyre szabott - üzleti 

ajánlatával a Regisztrálót a megkeresse. A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az ügyfél 

valamennyi előfizetése keretében a szolgáltató által kezelt, a jelen nyilatkozat által lefedett 

személyes adatra (ügyfél szintű hozzájárulás). A jelen adatkezelési hozzájárulás kiterjed az 

ügyfél tv nézési szokásaira, valamint bármely közösségi oldalon közzétett profiljára, 

aktivitására vonatkozó adataira, továbbá az ügyfélnek a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő 

internetszolgáltatásához tartozó IP címről, valamint az előfizetésében lévő SIM kártyáról 

indított internetes böngészési (forgalmi) adataira, valamint mindegy egyéb adatforgalom 

tárolására és ezen adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználására is függetlenül az 

igénybevett hálózattól és szolgáltatótól (wifi). Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja 

statisztikai célokra is.  

A hozzájárulás nem terjed ki a szöveges és hangforgalom megfigyelésére és tárolására, a 

szöveges üzenetek és hívások tartalmát a Magyar Telekom Nyrt. semmilyen körülmények 

között nem jogosult megismerni. 

 

Magyar Telekom Nyrt.: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). 

DM célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50139/2012.  

Adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás Regisztáló/Játékos általi 

lemondásáig használhatja fel a fent említett célokra. Az adatok ilyen célú kezelését a 

Regisztráló – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti. A lemondó nyilatkozat 

megtételét követően a Regisztráló/Játékos adatait közvetlen 

üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szolgáltató fel nem használja.  

A Regisztráló/Játékos hozzájáruló nyilatkozatát a mindenkori ügyfélszolgálati szabályok által 

rögzített felületeken vonhatja vissza. 

Személyes adatok megismerhetősége: Magyar Telekom Nyrt. a Regisztráló személyes adatait 

külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja. 

Regisztrálók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: A Regisztrálók a Magyar 

Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati felületein bármikor ellenőrizhetik, hogy személyes adataik 

vajon megfelelnek-e a valóságnak.  

 



Jogérvényesítési lehetőségek:  

 

Regisztráló/Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Magyar Telekom Nyrt, a 

tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 

belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

Regisztrálót/Játékost írásban tájékoztatja. 

Ha Magyar Telekom Nyrt. az Regisztráló/Játékos tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, 

továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 

Regisztráló/Játékos személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 

tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az Regisztráló/Játékos Magyar Telekom Nyrt.nek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az 

Magyar Telekom Nyrt. válaszadási határidőt elmulasztja, Regisztráló/Játékos - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye, vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. 

 (7) Az Magyar Telekom Nyrt. az Regisztráló/Játékos adatát nem törölheti, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Magyar 

Telekom Nyrt. egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát 

megállapította. 

Adatbiztonság: Magyar Telekom Nyrt. megfelelő intézkedésekkel védi a Regisztráló 

személyes adatait 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 Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon 

kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a 

költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban 

van.  

 


