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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 
AZ EGYÉNI ELŐFIZETŐ SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNATOK FOGADÁSÁRA VONATKOZÓ 
NYILATKOZATA 
 
A Nyilatkozat kitöltésével az Előfizető tudomásul veszi az egységes ÁSZF kivonat 2. fejezetében (Az előfizetők személyes 
adatai kezelésének szabályai, az Eht. 154. § alapján) foglaltakat. 
 

1. Előfizető adatai 
 

Előfizető családi és utóneve (titulussal):  
Születési hely: 
Születési idő:  

Anyja neve:  
Személyazonosításra alkalmas igazolvány száma:  

 

MT ügyfél-azonosító:  

Érintett mobil hívószámok:  
 
 

2.  Az 1-es pontban megadott MT ügyfélazonosítóhoz tartozó Előfizetéseknél nyilvántartott  adatok 
felhasználhatóságáról szóló nyilatkozat 
 

 
2.1.  A közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott 
hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; 
elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által 
történő közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson 
keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.  
 
Hozzájárulok a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez  

 
Igen   Nem  

  
 
2.2. A piackutatás és közvélemény kutatás céljára történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és 
tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó 
adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának a 
Szolgáltató által történő piackutatás és közvélemény kutatás céljából (akár automata hívórendszeren, vagy 
ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható.  
 
Hozzájárulok a piackutatás és közvélemény kutatás célú adatkezeléshez 

 
Igen   Nem  
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2.3. A Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához történő 
hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói 
szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, 
illetve helymeghatározási adatának a Szolgáltató által történő, Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló 
harmadik felek ajánlatainak kiküldése céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított 
híváson keresztüli) történő kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 
 
Hozzájárulok a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződésben álló harmadik felek ajánlatainak fogadásához 
kapcsolódó közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez  
 
Igen   Nem  

 
2.4. A profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájárulás alapján az Előfizető önkéntes 
és tájékozott hozzájárulását adja azonosító adatainak; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó 
adatainak; elérhetőségeinek, valamint valamennyi forgalmi jellegű, illetve helymeghatározási adatának, a TV 
nézési szokásaira vonatkozó adatainak, bármely közösségi oldalon közzétett profiljára, aktivitására vonatkozó 
adatának, továbbá a Magyar Telekom Nyrt-nél lévő internetszolgáltatásához IP címről, valamint az 
előfizetésében lévő SIM kártyáról indított internetes böngészési (forgalmi) adatainak,  a Szolgáltató által 
történő profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzés céljából (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző 
által bonyolított híváson keresztüli) történő kezeléséhez függetlenül az igénybe vett hálózattól és szolgáltatótól 
(wifi). A hozzájárulás bármikor visszavonható. 
 
Hozzájárulok a profilalkotáson alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez       
 
Igen   Nem  
 
Előfizető tudomásul veszi, hogy – a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletének 10. pontjával összhangban – amennyiben új 
Egyedi előfizetői szerződést köt és a folyamatban olyan szerződéses adatokat ad meg, ami alapján egyértelműen 
azonosítható egy meglévő MT azonosítóhoz tartozó ügyféllel, akkor Szolgáltató jogosult a folyamatban tett nyilatkozatát 
a meglévő MT azonosító vonatkozásában értelmezni. 
 
Előfizető tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása valamennyi az adott MT azonosítóhoz tartozó előfizetésre vonatkozik.  
Kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Panaszával 
a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz is fordulhat. További tájékoztatást a Lakossági ÁSZF 7. sz. Mellékletében és az alábbi címen érhet el: 
http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem  
 
 

 
Kelt, …………………………………………………….20.……. év ………………… hónap ……….. nap 
 
 
 
 ................................................................   
 az Előfizető aláírása 
(a jelen előfizetői nyilatkozat összes elemére vonatkozóan) 

http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem

