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Az iAgency Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) 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 szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése
alapján a jelen Adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
A tájékoztató célja, hogy meghatározza a személyes adatok kezelésének, a személyes adatok
kezeléséhez alkalmazott eszközök megválasztásának és üzemeltetésének, valamint az
adattovábbításnak és az azzal összefüggő nyilvántartás vezetésének részletes szabályait.

I. A Szolgáltató által kezelhető személyes adatok köre, a személyes
adat kezelésének célja
1. A Szolgáltató az internet szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a
felhasználó, illetve előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot.
2. A Szolgáltató a díjak számlázása céljából kezelheti az internet szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos olyan személyes adatot, amely a díj meghatározásához és a számlázáshoz
szükséges és elégséges, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára
és helyére vonatkozó adatot.
3. A Szolgáltató az internet szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti az I. 1-2. pontokban említett
azonosító és egyéb személyes adaton túl azon személyes adatot, amely a szolgáltatás
nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.
4. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően
haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely az I. 1-3. pontokban nem említett célból
történő adatkezelésre került sor.
5. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 157 § (2)
bekezdése alapján a Szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a
kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a
következő adatokat kezelheti:
a) személyes adatok:
aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab) az előfizetői hozzáférési pont helye,
ac) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
ad) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és
ideje,
ae) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra
vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa), ac)–ad) pont szerinti adatai,
af) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma,
valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma,
ag) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek;
b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
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c) az előfizető címe és az állomás típusa;
d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
e) a szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a továbbított adat terjedelme, az alkalmazott
azonosítók;
f) a szolgáltatás dátuma;
g) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
h) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
i) 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.
6. A Szolgáltató az Eht. 154. § (1) bekezdése alapján az internet szolgáltatásra irányuló
szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti a felhasználó, illetve előfizető azonosításához szükséges és
elégséges alábbi személyes adatokat:
a) az előfizető értesítési címe, telefonszáma, más elérhetőségei,
b) ha szükséges az előfizetői szolgáltatás megnevezése, az előfizetői hozzáférési pont helye, az
előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója
c) a bejelentés, panasz rövid leírása,
d) a bejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra),
e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredménye,
f) bejelentés, panasz orvoslásának módja, időpontja (év, hónap, nap, óra),
g) az előfizető értesítésének módja és időpontja.
h) a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama, helye.
7. Az Eht. 141.§-a alapján a Szolgáltató a hibabejelentések, a hibabehatároló eljárás
eredményének és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében a
következő adatokat kezelheti:
a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját;
b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót;
c) a hibajelenség leírását;
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét;
f) a hiba okát;
g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét
(eredménytelenségét és annak okát);
h) az előfizető értesítésének módját és időpontját.
8. A Szolgáltató értéknövelt szolgáltatások nyújtása, vagy saját üzletszerzés céljából – az
előfizető vagy a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával az ilyen szolgáltatások
nyújtásához, illetve értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig – feldolgozhatja az I.5. pont
szerinti adatokat. Az előfizető és a felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
9. Az előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett
felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –
tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz
hozzáférni.
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10. A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás teljesítése után – az I.5. pontban,
valamint a VII.1. pontban foglaltak kivételével – törli vagy anonimizálja az előfizetőkre és a
felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a szolgáltatás nyújtása során kezel.

II. Az adatkezelés módja
1.1. Az előfizetői szerződés megkötésekor az igénylőt kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni
kell:
a) a II.1.3.-II.1.4. pontok szerinti adatkezelésekről;
b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely elektronikus hírközlési szolgáltatóknak
adhatók át;
c) ezen adatok alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak;
d) milyen jogorvoslati lehetősége van az ajánlattevőnek;
e) a közös adatállomány adatkezelőjéről és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és adatfeldolgozás
helyéről (címéről).
1.2. Az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni kell a II.1.1 b)–e) pont szerinti körülményekben
bekövetkezett változásokról.
1.3.1. A Szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó
díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelheti az
I.5. pontban meghatározott adatokat.
1.3.2. Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése
ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
indított eljárás keretében az II.1.3.1. pont szerinti adatok közül az előfizető családi és utóneve,
születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás
száma vagy egyéb azonosítója, az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy
egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének.
1.3.3. Az II.1.3.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek,
az II.1.3.6. pontban meghatározott adatmegőrzési időn belül átadhatók:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
részére;
c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
d) 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.
1.3.4. A Szolgáltató – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság,
ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai
ellátásának biztosítása céljából – kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni az II.1.3.1.
pont alapján a Szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokat.
1.3.5. Az II.1.3.1. pont szerinti adatok az II.1.3.1. pontban meghatározott céllal, a keletkezésétől
az előfizetői szerződésből az adattal összefüggésben eredő igények a II.1.3.6. pont szerinti
elévüléséig kezelhetők.
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1.3.6. Az előfizetői szerződésekből eredő igények 1 év alatt évülnek el.
1.4. A Szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából, kérelmükre köteles megállapítani és részükre továbbítani a felhasználóval
és az előfizetővel kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat.
1.5. Az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltatás
szolgáltatója – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében – megőrzi az elektronikus
hírközlési szolgáltatás előfizető, illetve felhasználó általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a Szolgáltató által előállított vagy
kezelt alábbi adatokat:
a) az I.5. a) pontban foglalt adatok;
b) az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy
egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges – az előfizetői szerződésben
rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz,
felhasználóhoz rendelt – állandó műszaki-technikai azonosítók;
c) az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és
típusa;
d) a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszakitechnikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás
típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;
e) internetes elektronikus levelezési szolgáltatás esetén a szándékolt címzett irányában
megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok;
f) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési szolgáltatás esetén az elektronikus
hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének
dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító,
hívószám;
g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési szolgáltatás az előfizetők, felhasználók
egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely
átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);
1.6. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően
haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely I.1.-3. pontban nem említett célból történő
adatkezelésre került sor.
1.7. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybevevőnek
valamely az I.1.-3. pontban nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától.
1.8. Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat
létrehozására szolgáló más automatizált eszköz az előfizető tekintetében csak akkor
alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez
az előfizető előzetesen hozzájárult.
1.9. Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, valamint a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve
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egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minősülő tájékoztatás céljából olyan előfizetővel
kapcsolatot kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kapcsolatfelvételt
fogadni.
1.10. Az előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési,
tájékoztatási, közvélemény- és piackutatási célú küldemény továbbítása, amelyből nem
ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.
1.11. Amennyiben a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a
Szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározottak szerinti előfizetői szerződés
megkötésére irányuló ajánlatot elutasítja az igénylő adatait nyilvántartásából törli, kivéve,
amennyiben az Igénylő másképpen nyilatkozott.

III. A személyes adatok tárolásának időtartama
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett
adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található előfizetői adatokra terjed ki.

A személyes adat
megnevezése

Az adatkezelés
jogcíme

1. természetes
személy előfizető
születési neve, anyja
születési neve,
születési helye és
ideje, lakóhelye,
tartózkodási helye

6/2011. (X. 6.) NMHH
rendelet 7. § (1)
bekezdés aa) pont, ad)
pont
Eht. 159/A § (1)
bekezdés a) pont
A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény

2. előfizető
számlázási címe,
szükség esetén
számlaszáma

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
időtartama

a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
beszedése, szerződés
megszűnését követő
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
adatszolgáltatás,
b) Szerződés
c) Számviteli törvény
megszűnését követő
szerinti bizonylat
1 év + 30 nap.
kiállítása és
c) A szerződés
megőrzése
megszűnését követő
8 év + 30 nap.

6/2011. (X. 6.) NMHH a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
rendelet 7. § (1)
beszedése, szerződés
megszűnését követő
bekezdés ac) pont
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
159/A § (1) bekezdés adatszolgáltatás,
b) Szerződés
a) pont
c) Számviteli törvény
megszűnését követő
szerinti bizonylat
1 év + 30 nap.
A számvitelről szóló
kiállítása és
c) A szerződés
2000. évi C. törvény
megőrzése
megszűnését követő
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8 év + 30 nap.
3. előfizetői
hozzáférési pont
helye

6/2011. (X. 6.) NMHH a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
rendelet 7. § (1)
beszedése, szerződés
megszűnését követő
bekezdés ab) pont
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
Eht. 159/A § (1)
adatszolgáltatás
b) Szerződés
bekezdés a) pont
megszűnését követő
1 év + 30 nap.

4. korlátozottan
cselekvőképes
előfizető esetén az
utólag fizetett díjú
szolgáltatásokra
vonatkozó előfizetői
szerződésben a
törvényes képviselő I.
5. aa), ac)–ad) pont
szerinti adatai

6/2011. (X. 6.) NMHH a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
rendelet 7. § (1)
beszedése, szerződés
megszűnését követő
bekezdés ae) pont
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b)Hatósági
nap.
Eht. 159/A. § (1)
adatszolgáltatás
b) Szerződés
bekezdés a) pont
megszűnését követő
1 év + 30 nap.

5. kapcsolattartás- 6/2011. (X. 6.) NMHH a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
ra alkalmas
rendelet 7. § (1)
beszedése, szerződés
megszűnését követő
elérhetőségek
bekezdés ag) pont
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
Eht. 159/A § (1)
adatszolgáltatás
b) Szerződés
bekezdés a) pont
megszűnését követő
1 év + 30 nap.
6. nem egyéni
előfizető esetén az
előfizető
cégjegyzékszáma
vagy más
nyilvántartási száma,
valamint szükség
esetén az előfizető
pénzforgalmi
számlaszáma

6/2011. (X. 6.) NMHH a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
rendelet 7. § (1)
beszedése, szerződés
megszűnését követő
bekezdés af) pont
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
Eht. 159/A § (1)
adatszolgáltatás
b) Szerződés
bekezdés a) pont
megszűnését követő
1 év + 30 nap.

7. az előfizetői
állomás száma vagy
egyéb azonosítója

Eht. 157. § (2)
bekezdés b) pont
Eht. 159/A. § (1)
bekezdés b) pont
A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény

8.

az előfizető

Eht. 157. § (2)

a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
beszedése, szerződés
megszűnését követő
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
adatszolgáltatás
b) Szerződés
c) Számviteli törvény
megszűnését követő
szerinti bizonylat
1 év + 30 nap.
kiállítása és
c) A szerződé s
megőrzése
megszűnését követő
8 év + 30 nap.
a) Számlázás, díjak

8/19. oldal

a) Szerződés

címe és az állomás
típusa

bekezdés c) pont
Eht. 159/A. § (1)
bekezdés c) pont
A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény

9. a szolgáltatás
típusa, iránya, kezdő
időpontja, a
továbbított adat
terjedelme, az
alkalmazott
azonosítók

Eht. 157. § (2)
bekezdés f) pont

10. A szolgáltatás
dátuma

Eht. 157. § (2)
bekezdés g) pont

Eht. 159/A. § (1)
bekezdés d) pont
A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény

Eht. 159/A. § (1)
bekezdés d) pont
A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény

beszedése, szerződés
megszűnését követő
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
adatszolgáltatás
b) Szerződés
c) Számviteli törvény
megszűnését követő
szerinti
1 év + 30 nap.
bizonylat kiállítása és c) A szerződés
megőrzése
megszűnését követő
8 év + 30 nap.
a) Számlázás, díjak
beszedése, szerződés
figyelemmel kísérése,
b) Hatósági
adatszolgáltatás
c) Számviteli bizonylat
megőrzése

a) Szerződés
megszűnését követő
1 év (elévülés) + 30
nap.
b) Szerződés
megszűnését követő
1 év + 30 nap.
c) A számla keltétől
számított 8 év+30
nap

a) Számlázás, díjak
a) Szerződés
beszedése, szerződés
megszűnését követő
figyelemmel kísérése, 1 év (elévülés) + 30
b) Hatósági
nap.
adatszolgáltatás
b) Szerződés
c) Számviteli törvény
megszűnését követő
szerinti bizonylat
1 év + 30 nap.
kiállítása és
c) A szerződés
megőrzése
megszűnését követő
8 év + 30 nap.

11. díjfizetéssel és
a díjtartozással
összefüggő adatok

Eht. 157. § (2)
bekezdés h) pont

Számlázás, díjak
beszedése, szerződés
figyelemmel kísérése

Szerződés
megszűnését követő
1 év (elévülés) + 30
nap

12. tartozás
hátrahagyása esetén
az előfizetői
szerződés
felmondásának
eseményei

Eht. 157. § (2)
bekezdés i) pont

Számlázás, díjak
beszedése, szerződés
figyelemmel kísérése

Szerződés
megszűnését követő
1 év (elévülés) + 30
nap

13. az előfizetői
szolgáltatás
igénybevételéhez
jogellenesen
alkalmazott – így
különösen a
tulajdonosa által
letiltott – előfizetői

Eht. 157. § (2)
bekezdés k) pont

Számlázás, díjak
beszedése, szerződés
figyelemmel kísérése

Szerződés
megszűnését követő
1 év (elévülés) + 30
nap
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végberendezések
használatára, illetve
annak kísérletére
vonatkozóan a
Szolgáltató
elektronikus hírközlő
hálózatában keletkező
adatok.
14. az előfizető
nyilatkozata szerinti
azonosító,
elérhetőségi és
számlázási adatok

Eht 157.§ (4)
bekezdés szerinti
előfizetői vagy
felhasználói
hozzájárulás

értéknövelt
szolgáltatások
nyújtása, vagy saját
üzletszerzés

Az előfizető vagy
felhasználó
hozzájárulásának a
visszavonását, vagy a
szerződés
megszűnését követő
1 év + 30 nap

15. közös
adatállomány

Eht 158.§

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

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
Szolgáltatónak és az
érintett előfizetőnek
a törlés tényéről.

3. Az I.6.-I.7. pontok szerinti adatokat a Szolgáltató legalább egy évig megőrzi. A Szolgáltató az
adatokat a hiba elhárítását, vagy a panasz elbírálását követő esetleges jogvitára nyitva álló
határidő leteltéig, vagy a jogvita jogerős lezárásáig, illetve a szolgáltatás minőségével
összefüggésben számára jogszabályban előírt statisztikai információs kötelezettségei
elévüléséig kezeli.
4. A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás
alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus
úton nyilvántartásában rögzíti, és legalább 1 évig megőrzi.
5. Az előfizető hozzájárulása alapján kezelt adatok az előfizetői hozzájárulás módosításáig,
illetőleg visszavonásáig kezelhetők.
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6. Az adatkezelés időtartamának lejártával az előfizető személyes adatait a Szolgáltató az
érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

IV. A személyes adatok továbbításának esetei
1.1. Az I.5. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek az
adatmegőrzési időn belül átadhatók:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek
részére;
c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
d) 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.
1.2. Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása
céljából – kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a Szolgáltatónál rendelkezésre
álló adatokat.
1.3. Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében,
illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított
eljárás keretében az előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére
vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, a szolgáltatás
dátuma és kezdő időpontja átadható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.
1.4. Értéknövelt szolgáltatások nyújtása, vagy saját üzletszerzés céljából – az előfizető vagy a
felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával az ilyen szolgáltatások nyújtásához, illetve
értékesítéséhez szükséges mértékig és ideig – feldolgozhatja az I.5. pont szerinti adatokat. Az
előfizető és a felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
1.5. Közös adatállomány
1.5.1. Az elektronikus hírközlési szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb
kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosult
az Eht. 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához
szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak az indokáról szóló tájékoztatást más elektronikus
hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg azzal az adattartalommal közös
adatállományt létrehozni.
1.5.2. A Szolgáltató a IV. 1.5.1. pontban meghatározott célból csak az alábbi előfizetői adatokat
adhatja tovább:
a) I.5. a) pont szerinti személyes adatok;
b) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás;
c) az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai
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megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje
(különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok
nyújtásához, hírközlési szolgáltatások értékesítése, és üzletszerzés céljából történő személyes
adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő
szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat).
1.5.3. Adatátadás esetén a szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az
adatátadás tényéről.
1.5.4. Az előfizető adatai átadhatók, illetve közös adatállományba kerülhetnek, ha egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval
szemben fennálló, 3 hónapot meghaladó díjtartozása van, vagy korábban fennálló előfizetői
szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőzően 6
hónapon belül mondták fel.
Az előfizető adatai abban az esetben is átadhatók, illetve közös adatállományba kerülhetnek, ha
a) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy
b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az
előfizető ellen, illetve az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a
megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum
nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen).
1.5.5. Az adatállományból adatot igényelhet:
a) az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a IV. 1.5.1 pont szerinti célra,
b) a IV. 1.1. - 1.3. pontokban megjelölt szerv, illetve hatóság,
c) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot
tartalmaz.
1.5.6. 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.
1.5.7. A közös adatállomány esetében az adatkezelési határidők az Eht. 157. § (3) bekezdésében
foglalt szerint alakulnak, azaz az I.5. e) pont kivételével az adatok a követelés elévüléséig
kezelhetők. Az I.5. e) pont szerinti adatok az annak alapján kiállított számla szerinti követelés
elévülését követő 1 évig és 30 napig kezelhető.

V. A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató alkalmazottja, tagja, megbízottja a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási
kötelezettség teljesítésére kötelesek.
A Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt előfizetői személyes adatoknak a jogosulatlan
hozzáférése, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy
megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása elleni védelméért.
A fentiek érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéséket teszi meg:
Tükrözés: A személyes adatok elvesztésének elkerülése a hálózati kiszolgáló gép (a
továbbiakban: szerver) folyamatos tükrözésével biztosítható egy tőle fizikailag
különböző adathordozón.
Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további
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kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív
résztől, majd a passzívált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni.
Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő alkalmazottak asztali számítógépein
gondoskodni kell a vírusmentesítésről.
Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói
névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni
kell. A rendszergazda legalább kéthetente, az ügyintéző felhasználók pedig legalább
negyven naponként új jelszót adnak meg.
Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök
felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető
szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.
A Szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a
Szolgáltató által megtett műszaki és szervezeti intézkedések ellenére fennmaradó, ismert
kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről.
Ha a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem
ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt
a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető
intézkedésekről és azok várható költségeiről. A Szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem
mentesíti a Szolgáltatót a védelem érdekében teendő, a szolgáltatás megszokott biztonsági
szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedés megtételéről.

VI. Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról,
továbbá
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
jogairól
és
kötelezettségeiről
1. A Szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - műszaki és szervezési
intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok védelméről.
2. Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti a nyilvánosan elérhető elektronikus
hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon
kezelt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása,
így különösen megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra
hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
3. A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén a Szolgáltató haladéktalanul köteles azt
az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (továbbiakban: Hatóság) bejelenteni.
4. A Szolgáltató köteles olyan nyilvántartást vezetni a személyes adatok megsértésének
eseteiről, amely tartalmazza az ilyen esetek lényeges körülményeit, hatásait, valamint a
Szolgáltató által megtett korrekciós intézkedéseket is. A nyilvántartásnak minden olyan tényre
és körülményre ki kell terjednie, amely alapján a Hatóság ellenőrizni képes, hogy a Szolgáltató a
VI.5. pont rendelkezéseinek megfelelt-e, vagy sem. A nyilvántartás csak az említett cél
eléréséhez szükséges információkat tartalmazza.
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5. Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az előfizető vagy más
magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, akkor a Szolgáltató erről az előfizetőt vagy
magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett
előfizetőt vagy magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha a
Szolgáltató a Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai
védelmi intézkedéseket, vagy, hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével
érintett adatok tekintetében. Az ilyen technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné
kell tenniük az adatokat az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek
számára.
6. Az előfizetőnek vagy magánszemélynek szóló értesítés tartalmazza legalább a személyes
adatok megsértésének jellegét és azokat az információs pontokat ahol az előfizető további
felvilágosítást kaphat, továbbá intézkedéseket javasol a személyes adatok megsértése
lehetséges hátrányos hatásainak enyhítésére. A Hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően
leírja a személyes adatok megsértésének következményeit, és az annak orvoslására az
elektronikus hírközlési szolgáltató által javasolt, vagy megtett intézkedéseket.
7. A Szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát
veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére
fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető
intézkedésekről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
biztonsága is beleértendő.
8. Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető
esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató
legalább ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a
korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető
intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásért külön díj
nem kérhető az előfizetőtől. A Szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti a Szolgáltatót
a védelem érdekében teendő, a hálózat egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági
szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól.
9. Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli
helymeghatározási adatok szükségesek, a Szolgáltató köteles a felhasználót, és előfizetőt
tájékoztatni ezen adatok típusáról, az adatfeldolgozás céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy
az adatokat szükséges-e harmadik személy számára továbbítani.
10. A felhasználóval, előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási
adatokat – az Eht. 158. §-ban foglalt adatfeldolgozás kivételével - az elektronikus hírközlési
szolgáltató kizárólag a felhasználó vagy az előfizető hozzájárulása esetén dolgozhatja fel és csak
olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához.
11. A felhasználó, és az előfizető a VI.10. pontban foglalt hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.
12. A Szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából, kérelmükre köteles megállapítani és részükre továbbítani a felhasználóval
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és az előfizetővel kapcsolatos, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat.
13. Az adatbiztonság keretében Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában
garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre
állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok
változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat
bizalmassága).
14. Szolgáltató megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet
képvisel.
15. Szolgáltató a kezelt személyes ügyféladatokat megfelelő szervezési és műszaki
(informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az
adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak
a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő
szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, 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.
16. Az előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító,
illetve jelszó védelme érdekében. Az előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért,
tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával
valósult meg.
17. Az előfizetői szerződés adatainak a Szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében
történő rögzítését követően a Szolgáltató minden, az előfizető egyértelmű azonosítását igénylő,
harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak
az előfizető személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani.
Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad
megfelelő bizonyosságot az előfizető nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására,
úgy a Szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes
adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

VII. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági
adatmegőrzési kötelezettség

és

honvédelmi

célú

1. Szolgáltató – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség,
bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében – megőrzi az elektronikus
hírközlési szolgáltatás előfizető, illetve felhasználó általi igénybevételével kapcsolatos, az érintett
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a Szolgáltató által előállított vagy
kezelt alábbi adatokat:
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a) az I. 5. a) pontjában foglalt adatok;
b) az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy
egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges – az előfizetői szerződésben
rögzített, vagy a Szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt – állandó
műszaki-technikai azonosítók;
c) előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és
típusa;
d) kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai
azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a
kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;
e) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja
esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont
szerinti adatok;
f) elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi
igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím,
felhasználói azonosító, hívószám;
g) előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési
szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám);
2. Az elektronikus hírközlési szolgáltató a VII.1. pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése érdekében a VII.1. pont a)–c) pontja szerinti adatokat az előfizetői szerződés
megszűnését követő, a d)–g) pontjaiban meghatározott adatokat azok keletkezését követő egy
évig köteles megőrizni.

VIII. Az érintettek jogai és érvényesítésük, tiltakozás személyes
adat kezelése ellen, bírósági jogérvényesítés
1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
4. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a VIII.5.-VIII.6. pontokban meghatározott
esetekben tagadhatja meg.
5. Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának
rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító
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adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a
továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő
terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően
biztosítja.
6. Az érintettnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 14–18. §-ban meghatározott jogait törvény
korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében,
továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős
gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi
és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása
céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy
mások jogainak védelme érdekében.
7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
8. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – a VIII.1. c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
9. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
10. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
11. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatározott
esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
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IX. A szolgáltató belső adatvédelmi felelősének neve, beosztása,
elérhetősége
Simon Ferenc
ügyvezető
Tel: 06-1-407-0837
e-mail: info@iagency.hu

X. Értelmező rendelkezések
E tájékoztató alkalmazása során:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
2. 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;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: 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;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
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9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
11. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
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