DOMINO Felhasználói
Szerződés

Dátum:

Hívószám:

Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Magyar Telekom
Nyrt. Székhely: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.
Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-041928 szám alatt.
(továbbiakban
Szolgáltató)
Tel: (36-1) 265-9200, Fax: (36-1) 204-4128
Ügyfélszolgálat, hibabejelentés:
- 24 órás telefonos ügyfélszolgálat a (36-1) 265-9210 és a saját mobil hálózatból díjmentesen hívható
1430, illetve a kizárólag saját hálózatból elérhető, díjmentesen hívható 1414 hívószámon
- személyes ügyfélszolgálatok, melyek elérhetőségeit a jelen Domino Felhasználói Szerződés megkötésekor hatályos
DOMINO Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza
- Internet, on-line ügyfélszolgálat: www.t-mobile.hu, E-mail: t-mobile@t-mobile.hu

Felhasználó adatai
Név

Előző ill. leánykori név

Állandó lakcím (Székhely)
Születési hely

Születési idő

Anyja neve

Személyazonosító igazolvány szám (Előfizető, Képviselő, Meghatalmazott)
Képviselő/Meghatalmazott neve

Cégbejegyzési szám
/ Vállalkozói ig.
szám

A kiállító neve

A kiállító dealer kódja

Adóig.
azonosítószá
m

Szolgáltatáso
k

Titkos
szám*
* Adataim közléséhez nem járulok hozzá, úgy azokat a Szolgáltató a DOMINO Üzletszabályzat
alapján titkosan kezeli.

Adatkezelési
nyilatkozatok
Ezúton hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató a jogszabályok szerinti, valamint
azon túlmenően mindenkor a hatályos mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó
Általános Üzletszabályzatban (jelen szerződés megkötésének időpontjában annak 2.2.1. pontjában)
meghatározott egyéb személyes adataimat szolgáltatásainak biztosítása és fejlesztése érdekében, az előfizetői
igények felmérése és az alábbiak céljából
a) Piac-, közvélemény
 hozzájárulok
 nem járulok hozzá
kutatás
a) Közvetlen üzletszerzés
 hozzájárulok
 nem járulok hozzá
a) Kutatás és üzletfejlesztés  hozzájárulok
b) Piackutató cég
c) Automatizált
a)hívórendszer
kezelje,

 hozzájárulok
 hozzájárulok

 nem járulok hozzá
 nem járulok hozzá
 nem járulok hozzá

b) a jogszabályi rendelkezések betartása mellett a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló,
tevékenységét írásos titoktartási nyilatkozatban szabályozó piackutató cégnek átadja,
c) hogy a Szolgáltató emberi beavatkozás nélküli hívórendszerét közvetlen üzletszerzési célra
alkalmazhatja a tekintetemben.
Oldalszám

Fenti nyilatkozatokat a Szolgáltató mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó
Adatbiztonsági
Szabályzata tartalmának tudatában önkéntesen
teszem.

A Szolgáltató DOMINO Üzletszabályzatának feltételeit a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
elfogadom, egyben tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az általam megjelölt szolgáltatásokat a
jelen szerződésben foglaltak szerint nyújtja. Tudomásul veszem, hogy a törvényes
rendelkezések, illetve a DOMINO Üzletszabályzat alábbi rendelkezésének megsértőit a
Szolgáltató jogosult kizárni az általa nyújtott szolgáltatásokból.
Kijelentem, hogy a Szolgáltató a DOMINO Üzletszabályzatában foglaltakat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Szolgáltató DOMINO Előfizetői
Szerződésben szereplő DOMINO Előfizetői (SIM) Kártya Felhasználója vagyok a Szolgáltató
DOMINO Üzletszabályzatában rögzítettek szerint, és a DOMINO Előfizetői Szerződésben szereplő
DOMINO Előfizetői (SIM) Kártya törvényes úton került birtokomba.
A Felhasználó és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Szolgáltatót, ha
személyét és jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E
kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
Tudomásul veszem, hogy ha a Szolgáltató DOMINO Üzletszabályzatában rögzítettek szerint a
Felhasználó személyében változás történik és a változást a Felhasználó, vagy jogutódja a
Szolgáltatónál bejelenti, úgy jelen szerződés automatikusan hatályát veszti.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződéssel kapcsolatban általam
szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató a Felhasználó adatait a hatályos
jogszabályok előírásainak és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, a DOMINO
Üzletszabályzatban részletezettek alapján bizalmasan kezeli.
 Hozzájárulok  Nem járulok hozzá ahhoz, hogy a DOMINO Felhasználói Szerződés
megkötésénél bemutatott személyes irataimban szereplő adatok hitelességét a kormányzati
adatbázisban a Szolgáltató – az adatvédelemről szóló szabályzata szerint meghatározott
adatfeldolgozó közreműködésével – ellenőrizhesse. Tudomásul veszem, hogy az adatok kezelése a
jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése, illetve azok
ellenőrzése céljából történik. Egyben tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom nem feltétele a
DOMINO Felhasználói Szerződés megkötésének.

Felhasználó aláírása:
…………………………………………………………………
………. Szolgáltató aláírása:
…………………………………………………………………
………..
Az eredeti okmányt az ügyintéző látta és az adatokat azokból vezette fel a
szerződésre.

