
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE 
 
 

Szolgáltató által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: 
 

Info. tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény. 
 

Akr.: 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási 
kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és 
integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó 
szabályokról. 

 
Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

 
Eszr.: 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól. 

 
Eker. tv.:  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

 
„Számviteli tv.”: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

 
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. 

 
 

 

A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK 
 
 

Adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  a  személyes  adatokon  végzett  bármely  művelet  vagy  a  műveletek 
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is (Info. tv. 3. § 
(10)); 

 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához 
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 
(Info. tv. 3. § (17)); 

 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik (Info. tv. 3. § (11)); 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik (Info. tv. 3. § (12)); 

Szolgáltató:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki,  vagy  amely 
önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Info. tv. 3. § (9)); 

 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a 

Szolgáltató megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását 
végzi (Info. tv. 3. § (18)); 

 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Info. tv. 3. § (13)); 



Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő 
szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések 
továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében (A kutatás 
és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. § (4)); 

 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, 
az érintettre vonatkozó következtetés (Info. tv. 3. § (2)). (3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek (Info. tv. 4. § (3)) 

 
 

SZOLGÁLTATÓ  ÁLTAL  KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS 
JOGCÍME, CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 
 
 

Szolgáltatásonként (technológiánként) eltérhet a kezelt személyes adatok köre, az eltéréseket külön jeleztük a táblázatban. 
Amennyiben nincs külön megjelölve, hogy az adat melyik szolgáltatáshoz tartozik, úgy minden szolgáltatás esetében 
értelmezett. 

 

 
 

 

A személyes adat 
megnevezése 

 

Az adatkezelés jogcíme 
 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés időtartama 

Természetes személy 
Előfizető születési neve, 
születési  helye,  és  ideje, 
anyja neve, valamint címe 
(lakóhelye, tartózkodási 
helye) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természetes személy e-mail 
címe 

a) Eszr. 
 

 
 
 

b) Eht. 157. § (10); 
Eht. 159/A § (1) a) 

 
c) Számviteli tv. 

 
 
 
 
 

d) Az érintett hozzájárulása 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Az érintett hozzájárulása 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági adatszolgáltatás; 

 

 
c) Számviteli törvény szerinti 
bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

 

 
d) Tudakozói  és 
telefonkönyvi  megjelentetés 
az  Előfizető 
rendelkezésének 
megfelelően; 

 

 
 
 

e) Kapcsolattartás, 
hozzájárulás esetén 
közvetlen üzletszerzés. 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 
év/elévülés + 30 nap; 
c)  A  szerződés 
megszűnését követő 8 év 30 
nap. 

 

 
d) Tudakozói megjelenés 
esetén az Előfizető 
visszavonó nyilatkozata 
esetén a tudakozó a 
bejelentést követő 8. nap 
nem ad felvilágosítást az 
érintett adatokról. 

 
e) A hozzájárulás 
visszavonását követő egy 
évig/elévülésig. 

Az  Előfizető  születési  helye 
és  ideje,  az  Előfizető  anyja 
neve 

a) Eszr. 
 

 
 
 

b) Eht. 157. § (10) bekezdés, 
159/A § (1) a) 

 
c) Számviteli tv. 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése,             szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 

 
c)            Számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

a) Szerződés 
megszűnését   követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 
év/elévülés + 30 nap; 
c) A szerződés 
megszűnését követő 8 év + 
30 nap. 



 
 

A személyes adat 
megnevezése 

 

Az adatkezelés jogcíme 
 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés időtartama 

Korlátozottan cselekvőképes 
természetes személy esetén 
a törvényes képviselő 1-2. 
pont alatti adatai. 

a) Eszr. 
 

 
 
 

b) Eht. 157. § (10), 159/A § 
(1) a) pont 

 
c) Számviteli tv. 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése, 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 

 
c)            Számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
/elévülés+ 30 nap; 
c) A szerződés 
megszűnését követő 8 év + 
30 nap. 

Cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett 
nagykorú             természetes 
személy gondnokának neve, 
lakóhelye,  tartózkodási 
helye, születési neve, anyja 
neve, születési helye és ideje 

a) Ptk. 2:22. § 

Eszr. 
 

 
b)   Eht.   157.   §   (10),   Eht. 
159/A. § (1) a) pont, 

c) Számviteli tv. 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 

 
c)            Számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 
év/elévülés + 30 nap; 
c) A szerződés 
megszűnését követő 8 év + 
30 nap. 

Az Előfizető számlázási címe 
(ha eltér a lakhelytől) és 
bankszámlaszáma 

a) Eszr. 
 

 
 
 

b)   Eht.   157.   §   (10),   Eht. 
159/A. § (1) a), 

c) Számviteli tv. 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 

 
c)            Számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

a) Szerződés 
megszűnését követő a) 1 év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 
év/elévülés + 30 nap; 
c) A szerződés 
megszűnését követő 8 év + 
30 nap. 

Az   Előfizetői  hozzáférési 
pont létesítési címe (ha eltér 
a lakhelytől/tartózkodási 
helytől) 

a) Eszr. 
 

 
 
 

b)  Eht.  157.  §  (10)  ,  Eht. 
159/A. § (1) a) 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás. 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 
év/elévülés + 30 nap. 

Kapcsolattartó személy neve 
és telefonszáma 

Kapcsolattartó 
hozzájárulása 

Az Előfizetői szerződés 
teljesítésének az 
elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az 
Előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése. 

Az Előfizetői szerződés 
megszűnését követően az 
adat kezelésével 
összefüggésben a 
szerződésből eredő 
követelés elévüléséig, vagy a 
hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonását      követő      1 
évig/elévülésig. 

Nem természetes személy 
Előfizető esetén az 
alkalmazott (tag) neve 
(amennyiben a létesítést az 
Előfizető az alkalmazott/tag 
által  használt  helyiségbe 
kéri) 

Az alkalmazott/tag 

hozzájárulása 
Az Előfizetői szerződés 
teljesítésének az 
elősegítésére irányuló 
együttműködés, illetve az 
Előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése. 

Az Előfizetői szerződés 
megszűnéséig + elévülés. 
Vagy az alkalmazott (tag) 
hozzájárulásának a 
visszavonását követő 1 
évig/elévülésig. 

Az   elszámolási  időszakban a) Eht. 157. § (2) d) a) Számlázás, díjak a)  Szerződés  megszűnését 



 
 

A személyes adat 
megnevezése 

 

Az adatkezelés jogcíme 
 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés időtartama 

elszámolható összes egység 
száma 

 

 
 
 

b) Eht. 157. § (10) 
 

c) Számviteli tv. 

beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 
c)            Számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

követő 1 év (elévülés) + 30 
nap; 

 
b)    az    érintett    követelés 
elévüléséig + 30 nap; 

 
c) A szerződés megszűnését 
követő 8 év + 30 nap. 

a) A díjfizetéssel és a 
díjtartozással összefüggő 
adatok 

 
 
 
 
 
 
 

b) A bruttó 20.000,- Ft-ot 
meghaladó összegű 
tartozásra vonatkozó adatok 

aa) Eht. 157. § (2) h) 
 

 
 
 
 

ab) Eht. 157. § (10) 
bekezdés 

 

 
 
 

2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.) 
6:22. § (1) bekezdés; 

 
Európai Parlament és 
Tanács  1995.  október  24-i 
95/46/EK Irányelv 7. cikk f) 
pontja 

aa)        Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 

 
ab) Hatósági 
adatszolgáltatás. 

 

 
Nagy összegű tartozások 
felhalmozásának elkerülése, 
fizetőképesség vizsgálat 
lefolytathatósága, a 
Szolgáltató  jogos 
érdekeinek a védelme 

aa) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 

 
ab)      Az           érintett 
követelés elévüléséig + 30 
nap; 

 
A követelés esedékessé 
válásától számított 5 év 

Az  állomás  száma  vagy 
egyéb azonosítója (mobil 
szolgáltatás esetében IMEI, 
IMSI is) 

a) Eht. 157. § (2) b) 
 

 
 
 

b) Eht. 159/A. § (1) b), 157. 
§ (10) 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése, 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap. 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 év + 
30 nap. 

Az szolgáltatás 
igénybevételének időpontja 
és időtartama, illetőleg a 
továbbított adat terjedelme, 
díjazást befolyásoló egyéb 
jellemzői 

 

 
Mobil  szolgáltatás  esetében 
a szolgáltatást nyújtó hálózat 
és cella is. 

a) Eht. 157. § (2) f) és g) 
 

 
 
 

b)  Eht.  157.  §  (10)  és  Eht. 
159/A § (1) d) pont 

c) Számviteli tv. 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 

 

 
c) Számviteli törvény szerinti 
bizonylat kiállítása és 
megőrzése (kivéve mobil 
szolgáltatás esetében a 
szolgáltatást  nyújtó  hálózat 
és cella). 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b) Szerződés 
megszűnését követő 1 
év/elévülés + 30 nap; 

 
c) A szerződés 
megszűnését követő 8 év + 
30 nap. 

Tartozás hátrahagyása 
esetén az  Előfizetői 
szerződés felmondásának az 
eseményei 

a) Eht. 157. § (2) i) 
 

 
 
 

b) Eht. 157. § (10) 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás. 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b)       az          érintett 
követelés elévülésig + 30 
nap. 

Az Előfizető és felhasználók Eht. 157. § (2) j) a) Számlázás, díjak a) Szerződés 



 
 

A személyes adat 
megnevezése 

 

Az adatkezelés jogcíme 
 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés időtartama 

részéről igénybe vehető 
egyéb, nem elektronikus 
hírközlési szolgáltatásra, 
különösen annak 
számlázására vonatkozó 
adatok 

Eht. 157. § (10) 
Számviteli tv. 

beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás; 

 
c)            Számviteli törvény 
szerinti bizonylat kiállítása és 
megőrzése. 

megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 
b)       Az          érintett 
követelés elévüléséig + 30 
nap; 
c)  A  szerződés 
megszűnését követő 8 év + 
30 nap. 

Az Előfizetői szolgáltatás 
igénybevételéhez 
jogellenesen   alkalmazott   – 
így különösen a tulajdonosa 
által    letiltott    –    Előfizetői 
végberendezések 
használatára, illetve annak 
kísérletére vonatkozóan a 
Szolgáltató elektronikus 
hírközlő hálózatában 
keletkező adatok. 

a) Eht. 157. § (2) k) 
 

 
 
 

b) Eht. 157. § (10) 

a)          Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése; 

 
b) Hatósági 
adatszolgáltatás. 

a) Szerződés 
megszűnését  követő   1   év 
(elévülés) + 30 nap; 

 
b)       Az          érintett 
követelés elévüléséig + 30 
nap. 

A  fent  említett  Előfizetői  és 
számlázási adatok (Eht. 157. 
§ (2) bekezdés) 

Eht. 157. § (4) bekezdése 
szerint az Előfizető 
hozzájárulása 

Üzleti ajánlatok kidolgozása, 
saját piackutatási 
tevékenység ellátása 
elektronikus címtár 
létrehozatala és 
működtetése. 

Az  ügyfél  hozzájárulásának 
a visszavonásáig, vagy a 
szerződés  megszűnéséig  + 
8 nap. 

A Közös adatállomány 
keretében jogszabályban 
előírt adatok 

 
Az  Előfizető  születési  neve, 
születési  ideje,  helye,  anyja 
neve, lakóhelye/tartózkodási 
helye/székhelye, 
cégjegyzékszáma/más 
nyilvántartási száma 

Eht. 158. § Az elektronikus hírközlési 
Szolgáltatók a díjfizetési, 
illetőleg  a  szerződésből 
eredő egyéb kötelezettségek 
kijátszásának megelőzése, 
illetve a 118. § (4) 
bekezdésében 
meghatározott feltételek 
fennállása esetén a 
szerződéskötés 
megtagadása 

A közös adatállományba 
kerülést kiváltó eseményt 
követő 1 év, vagy elévülés. 
Amint  megszűnnek az 
adatok  jogszerű 
kezelésének vagy 
átadásának feltételei, a 
Szolgáltató köteles 
haladéktalanul intézkedni az 
Előfizető adatainak a közös 
adatbázisból történő törlése 
iránt, és értesítést küldeni a 
korábban értesített 
Szolgáltatóknak és  az 
érintett Előfizetőnek a törlés 
tényéről. 

Vezetékes 

telefonszolgáltatás esetén a 
hívást kezdeményező 
Előfizető Előfizetői száma, a 
hívott Előfizető Előfizetői 
száma, a hívás kezdetének 
ideje, a tartásidő, az Előfizető 
neve, az Előfizető címe, 
székhelye, a számlázási név, 
a számlázási cím 

277/2003.  (XII.  24.)  Korm. 

rendelet 10. § (5) bekezdés 
A közvetítőválasztás 
biztosítása. 

Egyszeri adattovábbítás. 

Vezetékes szolgáltatás 
esetén az Előfizető neve, 
lakóhelye,  tartózkodási 
helye,  az  Előfizető  születési 

73/2004. Korm. rendelet 7. 

§ (Az egyedi Előfizetői 
szerződés megkötésével az 
Előfizető  hozzájárul  ahhoz, 

A közvetítőválasztás 
biztosítása. 

Egyszeri adattovábbítás. 



 
 

A személyes adat 
megnevezése 

 

Az adatkezelés jogcíme 
 

Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés időtartama 

neve, anyja neve, születési 
helye és ideje, az Előfizető 
telefonszáma, továbbá, ha az 
Előfizetőnek díjtartozása van, 
ennek ténye. 

hogy a kötelezett Szolgáltató 
a  közvetítő Szolgáltató 
igénye esetén továbbítsa a 
jelen pont szerinti adatokat a 
választott közvetítő 
Szolgáltató részére. 

  

Vezetékes és mobil 
telefonszolgáltatás esetén a 
számhordozást kérő 
természetes személy 
azonosításához  szükséges, 
az alábbi okiratokban, 
okmányokban foglalt 
adatokat: 
a) magyar állampolgár: 
személyazonosító igazolvány 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 
b) nem magyar állampolgár: 
útlevél és lakcímet igazoló 
tartózkodási engedély, vagy 
más hatósági igazolvány, 
valamint az Előfizető döntése 
és hozzájárulása alapján 
olyan hatósági igazolvány 
vagy  engedély, amely 
alapján az Előfizetői 
szerződés megkötésekor 
azonosította. 

2/2012 NMHH rendelet 5§ Amennyiben a 
számhordozási eljárásban a 
Magyar Telekom Nyrt. az 
átvevő Szolgáltató, a 
számhordozást kérő 
természetes személy 
azonosítása. 

Egyszeri azonosítás. 

Vezetékes szolgáltatás 
egyéni Előfizetője esetén az 
Előfizető iskolai végzettsége, 
szakképesítése, foglalkozása 

stb. 
Bármely Előfizető saját 
használatában lévő 
mobilhívószáma,  e-mail 
címe, webcíme 

Az Előfizető/használó 
hozzájárulása 

Tudakozói és telefonkönyvi 
megjelentetés az Előfizető 
rendelkezésének 
megfelelően  (az  e-mail  cím 
és     web     cím     csak     a 
tudakozóban). 

Tudakozói megjelenés 
esetén az Előfizető 
visszavonó           nyilatkozata 
esetén a tudakozó a 
bejelentést   követő   8.   nap 
nem ad felvilágosítást az 
érintett adatokról. 

Vezetékes és mobil 
telefonszolgáltatás esetén a 
hívó és hívott Előfizetői 
számok 

Eht. 157. § (2) bekezdés e) 

pont 
 

 
b)  Eht.  159/A. §  (1) 
bekezdés  d)  pont,  157.  § 
(10) 

a) Számlázás, díjak 
beszedése, szerződés 
figyelemmel kísérése, 

 
b) Hatósági adatszolgáltatás 

a) Az adott számlakövetelés 
elévülése + 30 nap. 

 

 
b) Szerződés megszűnését 
követő 1 év/elévülés + 30 
nap. 

Vezetékes és mobil 
telefonszolgáltatás      esetén 
Hívásátirányítás és 
hívástovábbítás esetén a 
hívásfelépítésben részt vevő 
köztes Előfizetői vagy 
felhasználó számok 

Eht. 159/A. §  (1) bekezdés 

d) pont 
Hatósági adatszolgáltatás Az adat keletkezésétől 

számított 1 év + 30 nap. 



Az adatkezelési határidő lejártát követő 30 napos időtartam a lejárt adatkezelési határidejű adatok anonimizálására/törlésére 
vonatkozik. 
A hűség (lojalitás) program keretében a Szolgáltató a forgalmazási aktivitással és fizetési készséggel kapcsolatos adatokat a 
hűségprogram nyilvánosan elérhető szabályzatában foglalt célból és az ott rögzített időtartamig kezeli. 
Az Előfizető hozzájáruló nyilatkozatának módosítására, illetőleg visszavonására a Törzsrész Hiba! A hivatkozási forrás 
nem található.. pontja ad iránymutatást. 

 
 

 

AZ ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK ÁTADÁSA 
 
 

Az Előfizető személyes adatai átadhatóak: 

 
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg 

az ügyfelek tájékoztatását végzik (Eht 157. § (9) a)); 
b) bármely országos tudakozó Szolgáltatóknak - az Előfizető hozzájárulásától függően - az Előfizető nevét, lakcímének a 

Szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és kapcsolási számát. Az átadott információk csak az 
egyetemes tudakozó szolgáltatáshoz használhatók fel (Eht. 146. § (2)); 

c) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére a Szolgáltató megbízása alapján jogi képviselő valamint jogszabály 
alapján jogosult szervek részére (Eht. 157. § (9) b)); 

d) az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat 
törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából kérelemre (Eht. 157. § (10)); 

e)     a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak (Eht. 157. § (9) c)); 

f) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú 
érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegető veszély elhárítása, vagy megelőzése 
érdekében az  adatok  megismerésére külön  törvényben felhatalmazott szerv  kérelme alapján a  felhatalmazott szerv 
részére (Eht. 157. § (9) d), és az Info. tv. 6. § (2)); 

g) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak a bennfentes 
kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, a nettó „short” pozícióra vonatkozó 
bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztása, a „short” ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve 
vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás keretében (Eht. 157. § (8) 
bekezdés szerint); 

h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § -ában, vagy 21. §- 
ában, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101., vagy 102. cikkében foglalt tilalom megsértése miatt, 
valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
melléklete 26. pontjának megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást folytató Gazdasági Versenyhivatalnak az Eht. 157. § 
(8a) bekezdésében foglaltak szerint; 

i)       a fogyasztóvédelmi hatóságnak az Eht. 157. § (9) bekezdése szerint; 
j) a szabálysértési hatóságok számára (a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele esetén a segélyhívószámra 

kezdeményezett hívó telefonszám vonatkozásában az Előfizető családi neve és utóneve, születési helye és ideje, anyja 
születési családi és utóneve, lakcíme és értesítési címe, vagy a nem természetes személy Előfizető esetén annak cégneve, 
székhelye, telephelye, képviselőjének családi neve és utóneve) az Eht. 157. § (11) bekezdése szerint; 

k)     az  Előfizető  előzetes  beleegyezésével közvélemény kutatás  céljából  közvélemény kutató  cégeknek (Eht  157.  §  (4) 
bekezdés); 

l)       az Eht. 158. §-a szerint közös adatállományba a 158. § alapján arra jogosult elektronikus hírközlési Szolgáltatóknak 
(részletek a 9. pont alatt). 

 
Szolgáltató  az  Info.  tv.  alapján  jogosult  a  szolgáltatás  nyújtásához  igénybe  vett  megbízottjainak,  alvállalkozóinak  az 
adatvédelmi szabályok betartása és titoktartási kötelezettség vállaltatása mellett – kizárólag a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges adatokat – adatfeldolgozás céljából átadni. Az adatfeldolgozónak történő adatátadás nem minősül az Info. tv. 
szerinti adattovábbításnak (Info. tv. 3. §  11. és  22. pontja), így  nincs szükség rá az Előfizető hozzájárulására, vagy más 
jogcímre. 

 
 

A SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI FELELŐSE 



dr. Puskás Attila 
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.  
tel.: +36 1 458-0561 
e-mail: dpo@telekom.hu 

 

mailto:locsmandi.balazs.dr@telekom.hu

