
 

  1178-NY1548_v3.0 

MAGYAR TELEKOM NYRT.  

Telefonos ügyfélszolgálat: 1414  
Hívható a hét minden napján, 0-24 óráig  
Postacím: 1519 Budapest Pf. 434. 
Internet: www.telekom.hu  
                                                           
 

DOMINO HAMIS SZERZŐDÉSKÖTÉST ÉS VÁSÁRLÁST  BEJELENTŐ NYILATKOZAT (EGYÉNI) 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………    
születési hely: …………………………………………………………….. születési idő:…………..………..………………………….………………….  
anyja neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
személyi igazolvány száma:………….……………………………  lakcímkártya azonosító száma: ………………………………………..  
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….  szám alatti lakos  
kijelentem, hogy a Magyar Telekom Nyrt-nél az alábbi azonosítón nyilvántartott szerződés(eke)t nem én kötöttem / 
készüléket nem én vettem át. 
 

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:  
Telefonszám(ok): …………………..…………………, e-mail cím: …………………………………………………@………..………………………..  
Levelezési cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….  
 
 

Mobil szolgáltatás/készülék: 

 *MT ügyfél-azonosító: ……………………………………  

 

*Telefonszám Készülék típusa  Szerződéskötés dátuma  IMEI szám 

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

 ....................... .  ..................................   ..........................   ..............................  

A *-gal jelölt részek kitöltése kötelező! 

 

Kérem a felsorolt, nevemre megkötött szerződések megszüntetését, a felsorolt készülékek letiltását.   

 

Az előfizetés(eke)t kötő ismeretlen személy (aláhúzandó) 

▪ az elveszített irataimmal élt vissza.  

▪ az ellopott irataimmal élt vissza.  

▪ a személyes adataimmal élt vissza, mivel az érvényes irataim jelenleg is a birtokomban vannak.  
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Mindegyik esetben javasolja Telekom a személyazonosító okmányának cseréjét, az esetleges további visszaélések 

megakadályozása érdekében. A jelenlegi okmányokkal kizárólag személyes vásárlásra ill. szerződéskötésre van 

lehetősége, a személyazonosság ellenőrizhetősége érdekében.  

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom alapján a Magyar Telekom Nyrt. büntetőeljárást kezdeményezhet ismeretlen 

tettes ellen a Btk. 373.§ (1) bekezdésébe ütköző csalás miatt. Fentiekre tekintettel nyilatkozatomat büntetőjogi 

felelősségem tudatában tettem meg.  

 

Dátum: …………………………………….   

       ………………………………………………………  

         aláírás  

Amennyiben az ügyben történt rendőrségi feljelentés, kérjük, hogy szíveskedjen a feljelentés másolatát csatolni.  

A nyilatkozattevő egyéb megjegyzései:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

 

Adatvédelmi tájékoztató:  

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. 

A hamis vásárlást bejelentő nyilatkozatban megadott adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, 

lakcím, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím) az Adatkezelő kizárólag a csalások és visszaélések megelőzése, észlelése, kivizsgálása 

és kezelése, továbbá a hamis vásárlás miatt feljelentés megtétele céljából gyűjti be. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos 

érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezeléssel jogos és törvényes érdek, hogy az Adatkezelő 

tevékenységével kapcsolatban elkövetett vagy elkövetni szándékozott, megkísérelt csalások és visszaélések megelőzése, észlelése, 

kivizsgálása és kezelése tekintetében hatékonyan legyen képes fellépni, ezáltal védve mind az Adatkezelő, mind az érintettek, illetve 

más, harmadik személyek jogos gazdasági, illetve egyéb érdekeit. Az érintett tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. A megadott 

adatokat kizárólag az általános nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező, területileg illetékes rendőrségi feladatok ellátására jogosult 

szerv részére továbbítjuk és a továbbítást követően legfeljebb 1 évig tároljuk. A hatóság az adatokat a rá vona tkozó jogszabályi 

rendelkezések (elsősorban a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, illetve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény) 

alapján kezeli.  

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. A személyes 

adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez: dr. Pók László (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 cí m: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 

www.naih.hu). 


