Adatkezelési nyilatkozatok
I. Az üzleti előfizető nyilatkozata adatainak kezeléséről (tudakozó, telefonkönyv, adatkezelés)
A Nyilatkozat kitöltésével az Előfizető tudomásul veszi a telefon ÁSZF, Törzsrész, III. fejezetében (Az
előfizetők személyes adatainak kezelése, az előfizetői adatok védelme) foglaltakat.
MT ügyfél-azonosító:
1. Telefonszám(ok)

T-Home megrendelésszám:

2. Az Előfizető adatai:
Hívószámomat, illetve mobilhívószámomat a következő névvel és kiegészítő adatokkal kérem felvenni a tudakozó
és/vagy a telefonkönyv nyilvántartásába /ügyfélkapcsolati rendszerbe:
Megnevezés / szervezeti egység:
Az Előfizető saját használatában lévő egy vagy több mobilhívószám (díjazás ellenében megjelentethető):

E-mail cím (egy darab):
Webcím (egy darab):
3. A felhasználás jellege (együttesen is megjelölhető):
telefon
telefax
alközpont
4. Az Előfizető rendelkezése az adatai megjelentetéséről a tudakozóban és a telefonkönyvben
(Kérjük, hogy az alábbi három adatkezelési módból egyet válasszon ki a hozzá tartozó -be írt x-szel.):
1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett
telefonkönyvben (nyílt adatkezelés).
2. Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok hozzá
(tudakozói adatkezelés).
3. Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok hozzá (rejtett
adatkezelés)*
* A 3-as rendelkezés választása esetén kérjük, hogy biztosítsa nevének és legalább egy hívószámának telefonkönyvi és
tudakozói megjelentetését.

Nevem és a következő hívószámom telefonkönyvi és tudakozói megjelentetéséhez hozzájárulok:

Hívószám:…………………………………………….
5. Hozzájárulásom szerint telefonszámom a hívott készülékén (hívószámkijelzés):
ne jelenjen meg (állandó tiltás)
alapbeállításként ne jelenjen meg, de a tiltás esetenként feloldható legyen
alapbeállításként megjelenjen, de a megjelenés esetenként tiltható legyen
Kérem, hogy azonosítóm alapbeállításként ne jelenjen meg a hívó fél készülékén (kapcsolt vonal azonosító
kijelzésének letiltása)
A telefonszolgáltatónak ingyenesen biztosítania kell, hogy amennyiben az előfizető készülékére érkező hívásokat az előfizető kérésére a
szolgáltató automatikusan egy másik hívószámú készülékre irányítja át, az előfizető kérésére a hívó készüléken ne jelenjék meg olyan adat,
amely arra a hívószámra utalna, amelyre az átirányítás történt, vagy annak az előfizetőnek a személyére utalna, akihez az átirányítás történt.
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Tájékoztató egyes pontokhoz
1. A rendelkezés az Ön által előfizetett szolgáltatás hívószámának egyszeri megjelenésére vonatkozik.
Több, egy földrajzi címen található hívószám felsorolása esetén azok azonos módon és helyen jelennek meg. Eltérő igény
esetén minden hívószámra külön űrlapot kell kitölteni.
2. Az Előfizető adatai
E-mail és web címek: egy-egy e-mail és web cím ingyenesen megjelentethető a tudakozói bejegyzésben. Ezek az adatok a
telefonkönyvben nem jelennek meg.
5. A hívószámkijelzés állandó tiltása a hívó számára lehetővé teszi, hogy száma a hívott készülékén egyetlen esetben sem
jelenhessen meg. Ha az „alapbeállításként ne jelenjen meg, de a tiltás esetenként feloldható legyen” módot választja, akkor Ön
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 eljárás: 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

II. Előfizetői nyilatkozat a hívásrészletezőn található telefonszámok kezeléséről a személyes adatok
védelme érdekében
A Telefon ÁSZF, Törzsrész, III. fejezetében foglalt feltételeket megismertem, a rendszeres (havonta, a
telefonszámlával együtt, visszavonásig) Hívásrészletezőt a hívószámok utolsó 3 számjegyének:
- letakarásával,
- teljes megjelenítésével kérem.
(A kívánt típust aláhúzással kérjük megjelölni.)
Hívásrészletező típusa:
- eseti: __________számlaszámra/időszakra,
- rendszeres (havonta, a telefonszámlával együtt, visszavonásig).
(A kívánt típust aláhúzással kérjük megjelölni.)
A 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében a hívásrészletezőn szereplő telefonszámok megismerésére akkor jogosult az előfizető, ha
ehhez a rajta kívüli telefonhasználók (az előfizető telefonját használó minden személy) a tájékoztatásukat követően hozzájárulnak. A
hozzájárulásért kizárólag az előfizető tartozik felelősséggel.
Ennek megfelelően a hívásrészletezőt a hívószám utolsó 3 számjegyének letakarásával állítja elő a Szolgáltató. Amennyiben az előfizető
megbizonyosodott a rendeletben előírtak teljesíthetőségéről, a Telefon ÁSZF, Törzsrész, III. fejezetében foglaltak elfogadásával kérheti a teljes
telefonszám feltüntetését. A telefonszámok megjelenítésével kapcsolatos rendelkezéséről később is értesíthet minket ügyfélkapcsolati
pontjainkon. Szeretnénk tájékoztatni, hogy a rendeletben megjelölt speciális szervezetek telefonszámait minden esetben csak az utolsó 3
számjegy letakarásával közölhetjük.

III. Tudakozói és telefonkönyvi Többletbejegyzés megrendelése*
Az Előfizető nyilatkozata a Használó adatainak megjelentetéséről a saját adatai helyett:
Hívószámomat saját nevem helyett az alábbi használó adatainak feltüntetése mellett kérem felvenni a
tudakozó és/vagy a telefonkönyv nyilvántartásába:
1. A bejegyzés tartalma:

Használó megnevezése:
(Magánszemély) Foglalkozás, iskolai végzettség, szakképesítés (csak magánszemély esetén):
Hívószám: Egy, az Előfizető/Használó saját használatában lévő mobilhívószám:
E-mail cím (egy darab):
Webcím: (egy darab):
2. Rendelkezés az adatok kezeléséről:
Használó rendelkezése a Többletbejegyzésben szereplő adatainak megjelentetéséről a tudakozóban és a
telefonkönyvben:
(Kérjük, hogy az alábbi három adatkezelési módból egyet válasszon ki a hozzá tartozó -be írt x-szel.)
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Nyílt adatkezelés
Tudakozói adatkezelés
Rejtett adatkezelés
A Szolgáltató a nyilatkozatok tartalmát, az adatok valódiságát nem köteles vizsgálni, így azok hitelességéért
felelősséggel nem tartozik.
A használó adatait csak abban az esetben veheti a Szolgáltató nyilvántartásba, ha a nyomtatványt a Használó is aláírja**.
Az adatokat és a kezelésükre vonatkozó rendelkezést az Előfizető, vagy a Használó adja meg, és aláírásával hitelesíti. Az
Előfizető aláírása abban az esetben is szükséges, ha az űrlap csak a Használó adatait tartalmazza, mivel az Előfizető ezzel adja
hozzájárulását a Használó által megjelölt adatok megjelenéséhez és kezeléséhez. A Szolgáltató nem vizsgálja az
Előfizető/Használó adatainak hitelességét.
További információk
A szolgáltatásokról és azok díjáról a Szolgáltató telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételei és a mindenkori
díjszabás ad információt.
*A Többletbejegyzés kitöltésével, adatfelvételi és éves fenntartási díj megfizetése ellenében, az adott hívószám Használóját is
megjelentetheti, illetve többletadatokat is megadhat.

Kelt, ………………………………….hely, 200…. év ………………… hónap ……….. nap

-------------------------------------------------------------az Előfizető együttes cégszerű aláírása (a jelen előfizetői Nyilatkozat összes elemére vonatkozóan)

-------------------------------------------------------------** a Használó aláírása (csak a „Tudakozói és telefonkönyvi Többletbejegyzés megrendelése” esetén)
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