
Adatkezelési tájékoztató  

Eszközök futárszolgálat útján történő leadásával kapcsolatos igények kezelése  

A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; 

cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbi tájékoztatást 

nyújtja a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.  

Adatkezelés célja   Adatkezelés jogalapja   Kezelt személyes 

adatok köre  
Adatkezelés időtartama  

Az Adatkezelő tulajdonában 

lévő, az előfizetők / 

felhasználók által már nem 

használt (lemondott 

szolgáltatás esetén) / újra 

cserélt, hálózati eszközöket 

(internet HGW és TV 

vevőegység) a futárszolgálat 

útján történő leadásával 

kapcsolatos igények 

rögzítése.   

GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás.   

Az előfizető, a regisztrációt 

követően nem köteles 

igénybe venni a 

futárszolgálat által történő 

eszköz leadás lehetőségét, 

ez a regisztráció 

visszavonásának minősül, 

viszont nem érinti a 

hozzájárulás visszavonása 

előtti adatkezelés 

jogszerűségét. Amennyiben 

az előfizető nem a 

futárszolgálat általi 

eszközleadást választja, az 

eszközt egyéb módon kell az 

Adatkezelő részére 

visszajuttatni, ezt postai 

úton, vagy T-Ponton 

keresztül teheti meg.   

  

  

  

kapcsolattartásra 

szolgáló adatok (név, 

cím mobil telefonszám)  

Az adatok az eszköz 

begyűjtési próbálkozást  

követő 15 napon belül 

törlésre, illetve 

anonimizálásra kerülnek.   

  

A nyilatkozatban megadott adatok az eszközök begyűjtését végző futárszolgálat részére kerülnek 

továbbításra. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőtől kérelmezhető az érintettre vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az 

érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén 

gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban 

bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez: dr. Esztervári Adrienn (cím: 1097 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével 

kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat 

(postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 

3911400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A per 

elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett 

adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak 

okozott kárt köteles megtéríteni.  

Kelt: Budapest, 2023. január 16.  
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