A BUSINESS VOICE CLASSIC2 előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről
(tudakozó, telefonkönyv, adatkezelés)
a BUSINESS VOICE CLASSIC2 előfizetői szerződés 2. számú melléklete
1. Az Előfizető neve:
A BUSINESS VOICE CLASSIC2 vonal telepítési címe:
2. Megrendelés száma:
3. Tudakozói és telefonkönyvi adatok:
3.2.
Előfizető/Ha sználó megnevezé se

3.3.
Albejegyzés

Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a Tájékoztatót!
3.4.
Mobil szám

3.11.
Csoportosítás

3.1.
Hívószám
(intervallum)

3.5.
e-mail cím
web cím

3.6.
3.7.
Felhasznál Megjelenés a
ás jellege
tudakozóban
(együttese
és a
n is
telefonkönyvbe
megadhat
n
ó)
T – telefon
F – fax

3.8.
A Magyar
Telekom
Nyrt.
üzleti
ajánlatai

3.9.
Üzleti
ajánlatok
harmadik
féltől

3.10.

3.11.
Kapcsolattartói
Hívószámk telefonszám és
e-mail cím
ijelzé s (1,
2, )*.
Kapcsolt
vonal
azonosító
letiltása
(3)**

Típus

1. 2. 3. 4. igen nem igen nem 1. 2. 3.
1

Alap

2

Alap
Jelmagyarázat:

Nem választható

1. Telefonszáma a hívott készülékén ala pbeállításként nem jelenik meg, de a tiltás e setenként feloldható. 2. Telefonszáma a hívott készülékén megjelenik, de a megjelenés e setenként letiltható. Rendelke zése a
vezérszámra értendő, és vonatkozik a többi hívószámra is.
** 3. BUSINESS VOICE CLASSIC-csatlakozá s esetén ala pbeállításként a ka pcsolt azonosító kije lzését az előfizető az arra alkalmas ké szülékén tetszőlegesen e ngedélye zheti/tilthatja.
(A szolgáltatónak ingyene sen biztosítania kell, hogy amennyiben a z előfizető készülékére érkező hívásokat az előfizető kérésére a szolgáltató automatikusan e gy másik hívószámú készülékre
irányítja át, az előfizető kéré sére a hívó készüléken ne jelenjék meg olyan a dat, amely arra a hívószámra utalna, amelyre a z átirányítás történt, vagy annak az e lőfizetőnek a személyére utalna , akihez
az átirányítás történt.)

A Szolgáltató a nyilatkozat tartalmát, az adatok valódiságát nem köteles vizsgálni, így azok hitelességéért felelősségge l nem tartozik.

Kelt, …………………………………. ………. év ………………… hónap ……….. nap

-------------------------------------------------------------az Előfizető aláírása

-------------------------------------------------------------a Használó (k) aláírása
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Tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Ön az űrlap kitöltésével rendelkezhet arról, hogy neve, címe és hívószáma, illetve az esetleges Használók adatai milyen módon jelenjenek meg a tudakozóban és a telefonkönyvben. Az Útmutató szerint kitöltött, aláírt és a Szolgáltatóhoz eljuttatott űrlap az előfizetői szerződés része .
Előfizetőink kérdéseire a Telefonos Ügyfélszolgálat díjmentes hívószámán készséggel válaszol.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatainak a tudakozóban történő megjelenését választják, akkor az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény 146. §-a alapján az adatokat kötelesek vagyunk átadni a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó
szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak is. Az adatok átadására a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó szolgáltatást nyújtó partnerek listáját megtekintheti a http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem oldalon.
Útmutató
1. A nyilatkozatot alapvetően az Előfizető teszi, és - amennyiben más Használót is megjelöl, azzal együtt - aláírja azt.
2. A megrendelés száma: ha Ön már ismeri a Szolgáltató megrendelésének számát, ennek megadásával megkönnyítheti a rendelkezés vé grehajtását. Kitöltése nem kötelező.
3. Tudakozói és telefonkönyvi adatok: Az egy-egy sorban megadott adatok egy-egy bejegyzésként kerülnek a tudakozói és/vagy telefonkönyvi nyilvántartásba, a megnevezésben feltüntetett Előfizető vagy Használó rendelkezése szerint.
3.1. Az előfizetett BUSINESS VOICE CLASSIC hívószámok: A rendelkezés az itt megjelölt BUSINESS VOICE CLASSIC hívószám(ok) megjelenésére vonatkozik. Ha a BUSINESS VOICE CLASSIC előfizetés keretében használt több hívószámot (számmező) óhajt azonos módon
megjelentetni, akkor elegendő utalni a számmező első és utolsó hívószámára. Minden más esetben újabb sorban kell rendelkezni az egyes hívószámok megj elentetéséről.
3.2. Az Előfizető/Használó megnevezése: Ön kettő tudakozói és telefonkönyvi bejegyzés ingyenes megjelentetésére tarthat i gényt (első kettő sor: Alapbejegyzések), amennyiben azok nem tartalmaznak mobil hívószámot. Az alapbejegyzés első sorban az Előfizető saját adatainak
megjelentetésére szolgál, de az Előfizető önmaga helyett megjelölheti az egyes hívószámok tőle különböző magánszemély vagy üzleti Használóját is. A 3. sortól kezdődően, mérsékelt díjazással járó többletbejegyzés formájában, az Előf izető saját magát (pl. eltérő megnevezéssel),
szervezeti egységét, vagy más magán-, illetve üzleti Használót is bejegyezhet. Üzleti Használó bejegyzése csak a tudakozóban jelenik meg, a telefonkönyvben nem.
Címadatok: a telefonkönyv és a tudakozó adataiban szereplő földrajzi cím mindig azonos a BUSINESS VOICE CLASSIC vonalvégződés telepítési helyével, ezért ezt az adatot az Előfizetőnek nem kell megadnia.
3.3. Legfeljebb 24 betű terjedelemben térítésmentesen megjelölhető a megnevezett Előfizető/Használó albejegyzése: pl. Titkárság, K özpont, szervíz.
3.4. Minden bejegyzés részeként, csekély díj megfizetése ellenében megjelentethető egy, a megnevezett Előfizető/Használó használatában lévő mobil hívószám.
3.5. Egy-egy e-mail és web cím ingyenesen megjelentethető a tudakozói bejegyzésben. Ezek az adatok a telefonkönyvben nem jelennek meg.
3.6. A hírközlő hálózathoz bármely, a hírközlési hatóság által engedélyezett készülék csatlakoztatható. Ebben a mezőben egyszerre több jelzés is elhelyezhető a követezők szerint: T: telefon, F: telefax, K: alközpont. Alközpontként jelölendő meg az a hívószám, melyről emberi
segítséggel vagy automata kapcsolással mellékállomások is elérhetők.
3.7. A megnevezett Előfizető vagy Használó ebben a pontban bejegyzésenként rendelkezik arról, hogy a bejegyzése miként jelenjen me g a telefonkönyvben, illetve hogy a tudakozó kiadja-e azokat. A szürke mezőket csak magánszemély nyilatkozó választhatja, a fekete mezők
nem választhatók.
1. Nyílt adatkezelés: A bejegyzést a tudakozó kiadja, az adatok a telefonkönyvben megjelennek.
2. Részleges címet tartalmazó adatkezelés: Az adatai közül csak a nevét, telefonszámát, és házszám nélküli címét adja ki a tudakozó, illetve telefonkönyvben csak a neve, telefonszáma, és házszám nélküli címe jelenik meg.
3. Tudakozói adatkezelés: A tudakozó kiadja az adatokat, a telefonkönyvben nem jelenik meg a bejegyzés.
4. Rejtett adatkezelés: A bejegyzés sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem jelenik meg.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet értelmében az előfizetői névjegyzék természetes személynek nem minősülő előfizetők esetében az - előfizetői névjegyzékben való feltüntetéséhez hozzájáruló - előfizető nevét és legalább egy előfizetői hívószámát
kötelezően tartalmazza. Előfizető az adatok kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az előfizetői jogviszony alatt megtett a telefonkönyvben/tudakozóban történő megjelenésre vonatkozó előfizetői nyilatkozatát a Magyar Telekom vezetékes hálózatán belül ingyenesen
hívható ingyenesen hívható 1400-s telefonszámán - a megfelelő azonosítást követően - bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja.
3.8. A nyilatkozó Előfizető vagy Használó az 'igen' mező megjelölésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. az általa, a hozzájárulás alapján vagy törvényes jogcímen, kezelt előfizetői személyes adatokat (azonosító, elérhetőség, számlázási és forgalmi) – akár
automata hívórendszer igénybevételével - közvetlen üzletszerzési/piackutatási célból kezelje, mely hozzájárulás kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. szerződéses partnerei ajánlatainak közvetítésére is, 'nem' válasszal pedig megtiltja azt. Előfizető az adatok kezeléséhez történő
hozzájárulását a Magyar Telekom vezetékes hálózatán belül ingyenesen hívható ingyenesen hívható 1400-s telefonszámán - a megfelelő azonosítást követően - bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja.
3.9. A nyilatkozó Előfizető vagy Használó az 'igen' mező megjelölésével hozzájárul, hogy a Magyar Telekom Nyrt. az általa, a hozzájárulás alapján, vagy törvényes jogcímen kezelt előfizetői személyes adatokat (azonosító, elérhetőség) üzleti partnerei ajánlatának eljuttatása
céljából kezelje, 'nem' válasszal pedig megtiltja azt. Ha a megadott adatok a telefonkönyvben megjelennek és a kérdésre adott válasz "nem", akkor ezzel a nyilatkozó magánszemély a telefonkönyvben annak feltüntetését is kéri, hogy az adatai nem használhatók fel harmadik
személy által közvetlen üzletszerzési célra.
3.10. A hívószámkijelzés tiltása a hívó számára lehetővé teszi, hogy száma a hívott készülékén ne jelenhessen meg. Ha az „alapbeállításként ne jelenjen meg, de a tiltás esetenként feloldható legyen” módot választja, akkor Ö n készüléke típusa szerint a következőképpen járhat el:
nem tone üzemmódú készülék esetén az engedélyezés: 130, tone üzemmódú készülék esetén: #31* bebillentyűzésével a hívott szám előtt. Ha az „alapbeállításként megjelenjen, de a megjelenés esetenként tiltható legyen” módot választja, akkor a következő az eljá rás: nem tone
üzemmódú készülék esetén a letiltás: 131, tone üzemmódú készülék esetén: *31* bebillentyűzése szükséges a hívott szám előtt. A hívást kezdeményező Előfizető rendelkezését a Szolgáltató minden esetben díjmentesen végrehajtja.
3.11. Az adatok megadása a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes sza bályairól 11. § af) pont ja értelmében kötelező. Felhívjuk az Tisztelt Előfizető figyelmét,hogy amennyiben harmadik személy adatait adja meg,
az Előfizető tartozik felelősséggel azért, hogy az adatok megadását megelőzően az érintett személy ehhez az előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulását megadta.
3.12. A csoportosítás mezőben lehet meghatározni, hogy a bejegyzések hol szerepeljenek a telefonkönyvben: Egyszerű egész szám (pl. 1. vagy 2.) megadása esetén a bejegyzés a név szerinti helyet foglalja el az ABC sorrendben. Törtszám (pl. 2/1, 2/2) beírása esetén
a megjelölt bejegyzést nem az ABC rendbe sorolják be, hanem az első számmal ellátott bejegyzés alá (példánkban: a 2/1. jelű sor és a 2/2. jelű sor a 2. jelű sor alá kerül). Kitöltése nem kötelező.
Fontos tudni!
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1.
Ahol a jelen nyilatkozat szövege telefonkönyvet említ, ott a telefonkönyv minden nyomtatott, elektronikus, stb. megjelenési f ormáját egyaránt kell érteni (hagyományos, szakmai és regionális telefonkönyvek, CD-ROM-, SMS-, WAP- és Internetes telefonkönyvek, stb.). Ahol a
nyilatkozat tudakozót említ, ott a tudakozó minden hangos, elektronikus stb. megjelenési formáját egyaránt kell érteni (belföldi és nemzetközi tudakozószolgálatok, szakmai- és értéknövelt tudakozók, CD-ROM-, SMS-, WAP- és Internetes-tudakozók stb.). A tudakozó és a
telefonkönyv rendszerű névsorokat nem kezelési módjuk vagy megjelenési formájuk (nyomtatott, hangalapú, internetes stb.) különbözteti meg egymástól, hanem az általuk elérhető adatbázis.
A Szolgáltató, az Ön által itt megadott adatokat a mindenkori jogszabályoknak és az Ön rendelkezésének megfelelően adja át má s egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatóknak és egyéb szolgáltatóknak telefonkönyv kiadás és tudakozó szolgáltatás céljára, illetve a
szolgáltatásokhoz szükséges adatfeldolgozásra.
2.
Az Ön nevének és teljes címének megjelentetése a telefonkönyvben lehetőséget teremt arra, hogy az adatokat címlista részeként bárki hasznosítsa. Rejtett adatkezelési mód és a hívószámkijelzés engedélyezésének együttes választása esetén a Szolgáltató nem tud teljes
körű felelősséget vállalni az adatok védelméért. A tudakozói adatkezelési mód esetén az adatok a tudakozó internetes vá ltozatai révén is elérhetők.
3.
Az űrlapon feltüntetett adatok és adatkezelési módok mindaddig érvényben maradnak, ameddig az Előfizető azt újabb űrlap kitöl tésével nem módosítja. Kérjük, hogy adatainak változását 15 napon belül jelentse be. Ezt követően a S zolgáltató az Ön rendelkezését 8 napon
belül érvényesíti. A telefonkönyvben megjelenő adatok megváltoztatására a szerkesztőségi zá rást követően nincs mód. A Szolgál tató által kezdeményezett számváltozás alkalmával az előfizető nem köteles új adatkezelési nyilatkozatot tenni, mert az Előfizető korábbi nyilatkozata
továbbra is érvényes.
Az adatok kezelésére vonatkozó előfizetői/használói rendelkezések végrehajtása, az é rvényes jogszabályok alapján díjmentes. A többlet szolgáltatásokról és azok díjáról a Szolgáltató Üzleti Általános Szerződési Feltételei és a mindenkori díjszabá s ad információt. A
telefonkönyvben reklám is megjelentethető, melyet a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaságnál lehet megrendelni.
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