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Adatkezelési szabályzat 
Az el�fizet�k személyes adatainak kezelése,  

a személyes adatok védelme érdekében 
 
Az Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság (a továbbiakban: “szolgáltató”) az 

elõfizetõk személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal 
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos 
jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához 
szükségesek.  

 
Szolgáltató elkötelezi magát az elõfizetõk személyes adatainak oly módon 

történõ kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes kör�en 
eleget téve járul hozzá az elõfizetõk számára garantált biztonságos m�sorelosztási 
szolgáltatások igénybevételéhez. 

 
 

1  A személyes adatok kezelésének jogi háttere 
 

Az el�fizet�k személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai 
el�írásokat szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. 
Szolgáltató által végzett adatkezelésre els�sorban az alábbi jogszabályokban 
rögzített rendelkezések az irányadóak: 

 
• A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény; 
• Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) XVII. 

fejezetében foglalt rendelkezések; 
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezelésér�l szóló 1995. évi CXIX. törvény; 
• Az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdésekre és azok megkötésére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet;  
• Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az 
azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226./2003. (XII. 13.) Korm. 
rendelet. 

 
 
2  A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük 
 
Személyes adat: Bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: 
“érintett” vagy “elõfizetõ”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A 
személy különösen akkor tekinthet� azonosíthatónak, ha �t - közvetlenül vagy 
közvetve - név, azonosító jel, illet�leg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
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gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz� tényez� alapján 
azonosítani lehet; 
 
adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon 
végzett bármely m�velet vagy a m�veletek összessége, így például gy�jtése, 
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 jellemz�k (pl. ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 
 
adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és 
eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl. 
 
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetõvé; teszik; 
 
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik; 
 
adatkezelõ:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.; 
 
adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából – beleértve 
a jogszabály rendelkezése alapján történ� megbízást is – személyes adatok 
feldolgozását végzi; 
 
adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges; 
 
közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett 
tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítõ szolgáltatásoknak az összessége, 
amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, 
hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, 
üzletkötés (vásárlás) elõmozdítása érdekében. 
 
3 A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, 

célja és az adatkezelés idõtartama 
 
3.1 Az el�fizet�k személyes adatainak kezelésére a szolgáltató két esetben 

jogosult:  
• egyrészt, ha az adatkezeléshez az el�fizet� az el�fizet�i jogviszony 

létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul;  
• másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli.  

3.2 Az adatkezeléssel és az el�fizet�k személyes adatainak a védelmével 
kapcsolatos jogszabályi el�írások kizárólag a természetes személy el�fizet�kre, 
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és így a magát egyéni el�fizet�nek deklaráló természetes személyre 
vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes 
személyek vonatkozásában értelmezhet�ek (a személyes adatok védelmér�l és 
a közérdek� adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1.) pont). 
Ennek ellenére a jelen melléklete a nem természetes el�fizet�kkel 
kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi és adatkezelési szabályokat.  

3.3 A szolgáltató, illetve a szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által 
végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található el�fizet�i 
adatokra terjed ki. A táblázatban található “el�fizet� hozzájárulása” típusú 
jogcím csak a jogszabály által el�írt adatkezeléshez képest felmerül� jogcímbeli 
különbségre utal; az el�fizet� ebben az esetben is köteles megadni az érintett 
személyes adatát ahhoz, hogy a szolgáltató a szerz�déses ajánlatát 
megtehesse, illetve, hogy szerz�désszer�en teljesíthessen: 

 
 

Adat megnevezése Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés célja/idõtartama*** 
1. az elõfizetõ neve (cégszerû 

megnevezése), címe (lakóhely, tartózkodási 
hely, székhely) 

Eht. 129. § (6) bekezdés b) pontja az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése, a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében a szerzõdés 
megszûnéséig/elévülésig. 

2. a természetes személy  elõfizetõ leánykori 
neve, anyja neve, születési helye és ideje 

 Eht. 129. § (6) bekezdés c) pontja az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében /a szerzõdés 
megszûnéséig 

3. korlátozottan cselekv�képes természetes 
személy esetén a törvényes képvisel� neve, 

lakóhelye (tartózkodási helye), leánykori 
neve, anyja neve, születési helye és ideje is; 

 

 
Eht. 129. § (7) bekezdés 

az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében /a szerzõdés 
megszûnéséig  

4. cselekv�képességet kizáró gondnokság 
alá helyezett nagykorú természetes személy 
gondnokának neve, lakóhelye, tartózkodási 
helye, születési (leánykori) neve, anyja neve 

születési helye és ideje 

1959. évi IV. tv. 15/A § az el�fizet�i szerz�dés alapján igénybe vett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az el�fizet�i szerz�dés 
figyelemmel kísérése a szerz�dés 

megsz�néséig 
5. az elõfizetõ számlázási címe (amennyiben 

eltér a lakhelytõl/tartózkodási helytõl),  
az elõfizetõ hozzájárulása az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 

szolgáltatások díjának kiszámlázása és 
beszedése, illetve a hírközlési szolgáltatás 

elérhetõvé tétele, valamint az elõfizetõi 
szerzõdés figyelemmel kísérése/a szerzõdés 

megszûnéséig 
6. az elõfizetõ személyi igazolvány száma  az elõfizetõ hozzájárulása az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 

szolgáltatások díjának kiszámlázása és 
beszedése, illetve a hírközlési szolgáltatás 

elérhetõvé tétele, valamint az elõfizetõi 
szerzõdés figyelemmel kísérése/a szerzõdés 

megszûnéséig 
7. nem természetes személy el�fizet� esetén 

az el�fizet� cégjegyzékszáma vagy más 
nyilvántartási száma, valamint az el�fizet� 

bankszámlaszáma 

Eht. 129. § (6) bekezdés d) pontja az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése, a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében /a szerzõdés 
megszûnéséig. 

8. az elõfizetõi hozzáférési pont létesítési 
címe (amennyiben eltér a 

lakhelytõl/tartózkodási vagy a székhelytõl) 

az elõfizetõ hozzájárulása a szolgáltatás elérhetõvé tétele az elõfizetõi 
szerzõdés figyelemmel kísérése a 

szerzõdésszerû teljesítés érdekében, 
hibaelhárítás, karbantartás/a szerzõdés 

megszûnéséig 
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Adat megnevezése Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés célja/idõtartama*** 
9. elõfizetõ e-mail címe(i) az elõfizetõ hozzájárulása a szolgáltatás elérhetõvé tétele, az elõfizetõi 

szerzõdés teljesítésének az elõsegítésére 
irányuló együttmûködés, illetve az elõfizetõi 

szerzõdés szerzõdésszerû teljesítése 
érdekében történõ figyelemmel kísérése /a 

szerzõdés megszûnéséig. 
10. kapcsolattartó személy neve és 

telefonszáma 
az elõfizetõ hozzájárulása* az elõfizetõi szerzõdés teljesítésének az 

elõsegítésére irányuló együttmûködés, illetve 
az elõfizetõi szerzõdés figyelemmel kísérése 

a szerzõdésszerû teljesítés érdekében /a 
szerzõdés megszûnéséig 

11. nem természetes személy elõfizetõ 
esetén a kapcsolattartó személy neve és 

telefonszáma 

a kapcsolattartó személy hozzájárulása* az elõfizetõi szerzõdés teljesítésének az 
elõsegítésére irányuló együttmûködés, illetve 
az elõfizetõi szerzõdés figyelemmel kísérése 

a szerzõdésszerû teljesítés érdekében /a 
szerzõdés megszûnéséig 

12. az elõfizetõ aláírása írásbeli szerzõdés 
esetén 

az elõfizetõ hozzájárulása az elõfizetõi szerzõdés érvényessége alatt 
tett elõfizetõi nyilatkozatok, illetve 

jogcselekmények érvényességének az 
ellenõrzése /a szerzõdés megszûnéséig 

13. a díjfizetéssel és a díjtartozással 
összefüggõ adatok 

 Eht. 157. § (2) bekezdés h) pontja illetve 
157. §. (8) bekezdés 

az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében az el�fizet�i 
szerz�désb�l ered� igények Eht. 143. § (2) 

bekezdése szerinti elévüléséig, illetve a 
nemzetbiztonság, a honvédelem és a 
közbiztonság védelme, a közvádas 

b�ncselekmények, valamint az elektronikus 
hírközlési rendszer jogosulatlan vagy 

jogsért� felhasználásának üldözése céljából 
az arra hatáskörrel rendelkez� 

nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó 
hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a 
bíróságnak átadás céljából három évig 

14. a szolgáltatás dátuma, id�tartama  Eht. 157. § (2) bekezdés g) pontja illetve 157. 
§. (8) bekezdés 

az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében az el�fizet�i 
szerz�désb�l ered� igények Eht 143. § (2) 

bekezdése szerinti elévüléséig illetve a 
nemzetbiztonság, a honvédelem és a 
közbiztonság védelme, a közvádas 

b�ncselekmények, valamint az elektronikus 
hírközlési rendszer jogosulatlan vagy 

jogsért� felhasználásának üldözése céljából 
az arra hatáskörrel rendelkez� 

nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó 
hatóságnoknak, az ügyésznek, valamint a 

bíróságnak átadás céljából három évig 
15. a tartozás hátrahagyása esetén az 

elõfizetõi szerzõdés felmondásának 
eseményei 

 Eht. 157. § (2) bekezdés i) pontja illetve 157. 
§. (8) bekezdés 

az elõfizetõi szerzõdés alapján igénybevett 
szolgáltatások díjának kiszámlázása és 

beszedése, illetve az elõfizetõi szerzõdés 
figyelemmel kísérése a szerzõdésszerû 

teljesítés érdekében az el�fizet�i 
szerz�désb�l ered� igények Eht. 143. § (2) 

bekezdése szerinti elévüléséig illetve a 
nemzetbiztonság, a honvédelem és a 
közbiztonság védelme, a közvádas 

b�ncselekmények, valamint az elektronikus 
hírközlési rendszer jogosulatlan vagy 

jogsért� felhasználásának üldözése céljából 
az arra hatáskörrel rendelkez� 

nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó 
hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a 
bíróságnak átadás céljából három évig 

16. elõfizetõ hozzájárulása szerinti 
szermélyes adatok 

elõfizetõ hozzájárulása   
 

tudományos, közvélemény vagy piackutatás, 
valamint direktmarketing tevékenység 

folytatása céljából / az elõfizetõ 
hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a 

szerzõdés megszûnéséig. 
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Adat megnevezése Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés célja/idõtartama*** 
17. közös adatállománnyal  kapcsolatos 

adatkezeléshez jogszabályban elõírt adatok  
 Eht. 158. §  szolgáltatás elérhetõvé tétele, az elõfizetõi 

szerzõdés teljesítésének az elõsegítésére 
irányuló együttmûködés, illetve az elõfizetõi 

szerzõdés figyelemmel kísérése a 
szerzõdésszerû teljesítés érdekében / a 

szerzõdésbõl adódó jogok és kötelezettségek 
elévüléséig 

 
* Az elõfizetõ/használó/kapcsolattartó személy a csillaggal jelölt hozzájárulását nem 
köteles megadni. 
*** A Eht. 157. § (3) bekezdése más törvény el�írása esetén lehet�vé teszi a 
táblázatban megnevezett, adatkezelésre nyitva álló id�tartamoktól való eltérés 
lehet�ségét. 

 
A szolgáltató az el�fizet� hozzájárulásától függ� adatokat a Eht. 129. § (6) 
bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján kezeli. 
 
 

4 A szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további elõírásai 
 
4.1 A szolgáltató természetes személy elõfizetõi e-mail címét személyes adatként 

kezeli. 
 
4.2 A szolgáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és 

megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség 
teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, 
illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a 
szolgáltató internetes ügyfélszolgálatán, mely a www.matavkabel.hu internetes 
cím alatt érhetõ el. 

 
4.3 Az elõfizetõi szerzõdés megkötésével egyidejûleg az elõfizetõ feltétlen 

hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett szolgáltató általi 
adatkezelési gyakorlathoz. 

 
4.4 A szolgáltatónak az elõfizetõ személyes adatait védenie kell, különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, 
megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetõleg sérülés, 
megsemmisülés ellen. 

 
4.5 Az el�fizet� köteles minden t�le elvárhatót megtenni személyes adatainak, 

különösen a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez 
szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme 
érdekében. Az el�fizet� felel�sséggel tartozik minden olyan eseményért, 
tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának 
felhasználásával valósult meg. 

 
4.6 A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérõ használata 

miatt a szolgáltatót nem terheli semmilyen felelõsség akkor, ha az, vagy az 
abból származó kár az elõfizetõ szándékos vagy gondatlan magatartásából 
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származott, illetve ha a szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések 
szerint járt el. 

 
5 A szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata 

 
Szolgáltató a személyes adatokat elsõsorban az alábbiakban bemutatott 
tevékenységek kapcsán kezeli. 
 

 Elõfizetõi szerzõdések megkötése, tárolása, õrzése 
 
5.1 Az elõfizetõi szerzõdés megkötésének feltétele, hogy az elõfizetõ a hatályos 

jogszabályi elõírásokon alapuló általános szerzõdési feltételek 7. fejezetében. 
meghatározott személyes adatait a szolgáltató részére átadja. 

 
5.2 Az írásbeli (papír alapú) elõfizetõi szerzõdések, illetve a szerzõdéses 

jogviszony kialakításával kapcsolatos egyéb szükséges dokumentumok 
(továbbiakban együttesen: “elõfizetõi szerzõdések”) eredeti és elektronikus 
másolati példányát a szolgáltató biztonságos helyen tárolja és õrzi. 

 
5.3 Az elõfizetõi szerzõdés írásbeli megkötése esetén a szolgáltató az elõfizetõi 

szerzõdésrõl elektronikus úton másolatot készíthet. A szolgáltató garantálja, 
hogy mind az eredeti, mind pedig az elektronikus másolati példányt csak az 
arra feljogosított alkalmazottak, továbbá a szerzõdések elektronikus 
másolatának elkészítésében és a biztonságos tárolásban, illetve õrzésben részt 
vevõ megbízottai és alvállalkozói részére teszi elérhetõvé. 

 
 Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer mûködtetése 
 
5.4 A szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét – megfelelõ 

felhatalmazás esetén - a szolgáltató alkalmazottai, megbízottjai, illetve 
alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el. 

 
5.5 Az elõfizetõ személyes adatait a szolgáltató a szerzõdéses jogviszony 

létrejöttét követõen jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati és számlázó 
rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy, a szolgáltató az 
általános szerzõdési feltételekben rögzített jogait gyakorolhassa és 
kötelezettségeit teljesíthesse. A szolgáltató e cél elérése érdekében 
alvállalkozói és megbízottai munkáját is igénybe veheti. 

 
5.6 Az elõfizetõi szerzõdés adatainak a szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó 

rendszerében történõ rögzítését követõen a szolgáltató minden, az elõfizetõ 
egyértelmû azonosítását igénylõ, harmadik személy általi megkereséssel 
kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak az elõfizetõ személyes 
adataival történõ azonosítást követõen jogosult végrehajtani. Amennyiben a 
személyes adatokra történõ rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad 
megfelelõ bizonyosságot az elõfizetõ nevében jogszerûen eljáró fél 
személyének azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati 
tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve 
egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.  
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6  Szerzõdésmódosítás 
 
6.1 A szolgáltató az elõfizetõi szerzõdés adatainak módosítását a szolgáltató 

ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében történõ rögzítését követõen csak a 
fentebbi 5. pontban részletezett azonosítás után jogosult végrehajtani.  

 
 
6.2 Az elõfizetõ az általános szerzõdési feltételek 7.2. pontjában leírt adatok 

rendelkezésre bocsátása mellett bármikor indoklás nélkül, az ügyfélszolgálat 
igénybevételével módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi 
nyilatkozatait. 

 
7  Reklamáció kezelés / Hibabejelentés 
 
A szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, a megkeresés formájától 
függ�en személyesen, telefonon vagy írásban a szabályzat 5. pontjában részletezett 
azonosítás után jogosult végrehajtani. 
 
8  Követelés behajtás 
 
Amennyiben az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdésben foglalt kötelezettségeinek nem, 
vagy nem megfelelõen tesz eleget, úgy a szolgáltató jogosult a szükséges személyes 
adatokat alvállalkozójának és megbízottjának elõfizetõ azonosítás és/vagy követelés-
érvényesítés céljából adatkezelés céljából átadni. 
 
9  Piackutatás 
 
Az elõfizetõ hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató 
tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából 
kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik 
személyek számára továbbítsa, az 1995. évi CXIX. törvény szerint. Az elõfizetõ ezen 
hozzájárulását az elõfizetõi szerzõdés megkötésekor, vagy kés�bb a szolgáltató 
ügyfélszolgálatán, illetve írásban vagy szóban, az 6. pontban részletezett azonosítást 
követõen feltétel nélkül bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. 
 

Szolgáltató saját üzletszerzési céljából – kizárólag az el�fizet� kifejezett el�zetes 
hozzájárulásával - kezelheti az el�fizet� azonosító (név, cím, telefonszám) és az 
el�fizet� forgalmi adatait. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az 
el�fizet�i jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges. 

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon vagy 
egyéb elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak az el�fizet�nek, aki úgy 
nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefügg� szolgáltatások egyes kérdéseir�l szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján 
az igénybevev�t megillet� jogokat. 
Az el�fizet� kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen 
üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyb�l nem ismerhet�k fel a feladó 
azonosító adatai. 
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10 Közös adatállomány (Fekete lista) 
 
10.1 Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illet�leg a szerz�désb�l 

ered� egyéb kötelezettségek kijátszásának megel�zése, illetve az Eht. 118. § 
(4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerz�déskötés 
megtagadásának céljából jogosultak az Eht. 157. § szerint jogszer�en 
kezelhet� adatok köréb�l az el�fizet� azonosításához szükséges adatokat, 
valamint az adatátadásnak a 158. § (3) bekezdés szerinti indokáról szóló 
tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól 
átvenni, illet�leg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni. 

10.2 A szolgáltató a 10.1 pontban meghatározott célból csak a 129. § (6) 
bekezdésének b)-f) pontjában foglalt el�fizet�i adatokat adhatja tovább. 

10.3 Az el�fizet� adatai a 118. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, 
illet�leg abban az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös 
adatállományba, ha 
a) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerz�dést felmondta, vagy a 

szolgáltatás igénybevételi lehet�ségét az el�fizet� számára részben vagy 
egészben korlátozta, vagy 

b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást 
kezdeményezett az el�fizet� ellen, illetve az el�fizet� tartózkodási helye 
ismeretlen, vagy 

c) az igényl�, illetve az el�fizet� kár okozása érdekében a szolgáltatót 
megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az 
azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy 
érvénytelen). 

10.4 A szolgáltató köteles az el�fizet�t haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás 
tényér�l. 

10.5 A közös adatállomány kezelésére, annak id�tartama tekintetében a 157. § (3) 
bekezdését kell alkalmazni. Az adatok kizárólag a 158. § (1) bekezdésben 
meghatározott célra használhatók fel. 

10.6 Amint megsz�nnek az adatok jogszer� kezelésének vagy átadásának feltételei, 
a szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni az el�fizet� adatainak a közös 
adatbázisból történ� törlése iránt, és értesítést küldeni a korábban értesített 
szolgáltatóknak és az érintett el�fizet�nek a törlés tényér�l. 

10.7 Az adatállományból adatot igényelhet 
a) az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a 158. § (1) bekezdés szerinti 

célra, 
b) a 157. § (5) bekezdésben foglalt szerv, illetve hatóság, 
c) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá 

vonatkozó adatot tartalmaz. 
10.8 A közös adatállomány létrehozása, valamint az adatkezel� és az 

adatfeldolgozó megbízása, valamint azok jogai és kötelezettségei tekintetében 
az érintetteknek írásban kell megállapodniuk. 
 

11 Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehet�segei 
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11.1 Az el�fizet�, a kapcsolattartó és a törvényes képvisel� (a továbbiakban érintett) 
tájékoztatást kérhet  személyes adatai kezelésér�l, valamint kérheti személyes 
adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések 
kivételével – törlését. 

11.2 Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezel� 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehet�vé teszi. 
11.3 Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 
 
12 Egyéb 
 
12.1 Az el�fizet� hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb 

adatait a szolgáltatás min�ségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az 
el�fizet�i érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás 
nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének 
megvalósítása céljából felhasználja. 

 
12.2 Az adatkezelés id�tartamának lejártával az el�fizet� személyes adatait a 

szolgáltató az érintettel történ� beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tev� 
módon törölni köteles. 

 
13 Adatbiztonság 
 
Az adatbiztonság keretében szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a 
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközl� eszközök üzemeltetése 
vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára 
hozzáférhet� (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított 
(adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az 
adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága). 
 
Szolgáltató a megfelel� m�szaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 
gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelmér�l, amelynek a keretében 
felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkez� kockázatoknak 
mindenkor megfelel� védelmi szintet képvisel. 
 
Szolgáltató a kezelt személyes ügyféladatokat megfelel� szervezési és m�szaki 
(informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások 
ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezel� informatikai 
rendszerekhez csak a megfelel� szint� hozzáférés-jogosultsággal rendelkez� 
személyek üzemeltethetik. Megfelel� szint� hozzáférés-jogosultságnak tekinthet� az 
a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik az ún. “need to know” elvhez, melynek 
lényege, hogy kizárólag olyan terjedelm� hozzáférés engedélyezhet�, amely a 
munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, 
akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-
jogosultságokat, valamint azok felhasználását szolgáltató meghatározott 
rendszerességgel felülvizsgálja.  
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Szintén az adatbiztonság részét képezi az egyes személyes adatokat is kezel� 
informatikai rendszereken végzett felhasználói m�veletek naplózása. A naplózás 
mélysége (pontosan milyen m�veletre terjed ki a naplózás) rendszerenként eltér� 
lehet, célja az esetleges visszaélések esetén a felel�sség telepíthet�ségének 
el�segítése. Az egyes naplófile-okat a szolgáltató szisztematikusan felülvizsgálja.  
 
 
14 A szolgáltató adatvédelmi felelõse 
 
Ballai Ferenc igazgatósági tag 
Telefon: (+36-62) 463-444, (+36-40) 823-444  


