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3. SZ MELLÉKLET  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Bevezetés 

 

A Hungária Informatikai Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató 

adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226 

/2003 (XII. 13) Korm. rendelet 3.§-a alapján a jelen adatvédelmi tájékoztatót alkotja, amely adatbiztonsági 

szabályzatának részét, Általános Szerződési Feltételeinek mellékletét képezi. 

 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az előfizető szolgáltató által kezelt személyes adatainak 

körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 

követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az előfizetői adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az 

adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. 

 

2. Adatvédelmi jogszabályok 

Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

 

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 

kezeli, különös gondot fordít azok biztonságának garantálására. A Szolgáltató ennek érdekében olyan műszaki 

megoldásokat és szervezési  intézkedéseket tesz, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok  

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az alábbiakban felsorolt hatályos jogszabályok adat- 

és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához  szükségesek: 

a) az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 59.§. 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (83.§); 

c) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  

1992. évi LXIII. törvény; 

d) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt  

rendelkezések; 

e) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az  

elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító  

kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet; 

f) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó  

részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet. 

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait oly módon kezeli, hogy a vonatkozó  hatályos jogszabályoknak 

teljes körűen eleget tegyen. 

 

3. Definíciók 

 

Személyes adat: 

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 

megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető 

azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

lehet; 

 

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; 
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Adatfeldolgozás: 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

 

Adattovábbítás: 

Amikor az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

 

Nyilvánosságra hozatal: 

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

 

 

Adatkezelő: 

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 

amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

Adatfeldolgozó: 

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

adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; 

 

Gépi feldolgozás: 

A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: 

az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, 

visszakeresése és terjesztése; 

 

Adattörlés: 

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

 

4. A Szolgáltató által kezelt adatok köre, adatkezelési célok 

 

 

4.1 Adatkezelési célok 

 

Szolgáltató az igénylő, a felhasználó vagy előfizető adatait az általa nyújtott elektronikus hírközlési 

szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 

érvényesítése céljából kezelheti az Elektronikus hírközlési törvény 154. §-a alapján. 

 

4.1.1. Az igénylő, a felhasználó, valamint az előfizető azonosításához szükséges személyes 

adatok 

 

a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; 

b) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; 

c) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, 

valamint az előfizető bankszámlaszáma; 

d) az előfizetői végberendezés felszerelésének helye és az előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez 

szükséges felhasználói nevei, valamint alap jelszavai; 

e) ha az előfizető és a számlafizető személye egymástól eltér, abban az esetben a számlafizető a)-c) 

pontban meghatározott adatai; 

f) ha az egyéni előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a természetes személy előfizető 

törvényes képviselőjének a)-b) pontban meghatározott adatai. 
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4.1.2. A szolgáltató a szolgáltatási díjak számlázása érdekében az a felhasználónak és az 

előfizetőnek az alábbi személyes adatait kezeli: 

 

a) Előfizető neve; 

b)        Előfizetői állomás azonosítója; 

c) Szolgáltatás-hozzáférési pont helye; 

d) számlázási cím, amennyiben az eltér a c) ponttól; 

e) az igénybevett szolgáltatás / szolgáltatási csomag; 

f) Előfizető által választott fizetési mód; 

g) az Előfizető által választott fizetési periódus; 

h) pénzintézeten keresztül fizetés esetén az előfizető bankszámlaszáma; 

i) Előfizetőnek nyújtott kedvezmények, hűségnyilatkozat; 

j) Szolgáltatás megkezdésének, igénybevételének időpontja; 

k) Szolgáltatás igénybevételének időtartama, illetőleg az elszámolható egységek száma; 

l) a hívás, vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, a továbbított adat terjedelme; a 

készüléknek a szolgáltatás igénybevételekor használt azonosítója; 

m) Szolgáltatás kiesésének, hibájának; korlátozásának időtartama; 

n) tartozás hátrahagyása esetén a felmondás eseményei. 

 

4.1.3 Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából – miután azok műszakilag elengedhetetlenül szükségesek - az 

igénylő, a felhasználó és az előfizető alábbi adatait is kezeli: 

- kapcsolattartásra alkalmas telefonszám. 

 

A kapcsolattartásra alkalmas telefonszám nélkülözhetetlen a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások 

telepítéséhez (időpont egyeztetés), valamint a szolgáltató által vállalt minőségi 

célértékek (különösen a hibaelhárítás határideje) megtartásához. 

 

4.1.4 Hibabejelentés esetén a szolgáltató hangfelvétel útján, vagy elektronikusan rögzíti – és két évig megőrzi 

(EHT 141.§.) – a hibabejelentő személy, illetőleg a hibabejelentés alábbi adatait: 

a) Előfizető / bejelentő értesítési címét vagy más azonosítóját; 

b) Előfizetői / bejelentői hívószámot; 

c) a hibajelenség leírását; 

d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra); 

e) a hiba okát; 

f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra); 

g) Előfizető értesítésének módját és időpontját. 

 

A hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a Hatóság felhívására 

a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az előfizető részére előfizetői bejelentésenként 

egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. 

 

4.1.5 Az igénylő, a felhasználó és az előfizető kifejezett hozzájárulása, vagy kérése alapján a szolgáltató jogosult 

az előfizető más személyes adatainak a rögzítésére, amelyek megkönnyíthetik az előfizetővel való 

kapcsolattartást, illetőleg a szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét (pl. faxszám; személyigazolvány / 

útlevélszám szám; e-mail cím). 

 

 

4.2 Az adatkezelés módja 

 

Előfizető az igénybejelentéshez kapcsolódó formanyomtatványon nyilatkozik adatainak kezeléséről. Előfizetői 

szerződés megkötésekor az igénylőt kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni kell: 

a) arról, hogy a szolgáltató mely személyes adatait kezeli; 

b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely elektronikus hírközlési szolgáltatóknak adhatók át; 
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c) ezen adatok alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók mely döntéseket hozhatnak; 

d) milyen jogorvoslati lehetősége van az igénylőnek; 

e) a közös adatállomány kezelőjéről, és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és feldolgozás helyéről. 

 

Az ajánlattevő, igénylő adatai, ha az ajánlattétel, vagy igénybejelentés eredményeképpen a felek között 

szerződés születik akkor az általános szabályok szerinti ideig kezelhetők a szolgáltató által. Amennyiben a 

szolgáltató a szerződéskötést megtagadja, az igénylő, ajánlattévő adatait nyilvántartásából törli, kivéve, 

amennyiben az igénylő másképpen nyilatkozott. 

 

A szolgáltató, amennyiben azt az előfizető, vagy igénylő kéri, elektronikus formában ingyenesen és korlátlan 

alkalommal, nyomtatott formában legfeljebb minden évben egy alkalommal átadja az adatvédelmi tájékoztatót. 

 

A szolgáltató az általa kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul 

törli, ha a 4.1 pontban meghatározottaktól eltérő adatkezelésre kerülne sor. 

 

Szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybevevőnek valamely, a jelen pontban nem említett célból 

történő adatkezeléshez történő hozzájárulásától. 

 

Előfizető adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás 

céljára, ha ahhoz az előfizető előzetesen kifejezetten hozzájárult. 

 

Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló közlemény telefonon vagy egyéb távközlési úton nem továbbítható annak 

az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván semmilyen reklámanyagot kapni. 

 

Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes adatait a szolgáltatás minőségének javításához, 

fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás 

nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. 

 

Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az előfizető, felhasználó, 

vagy igénylő személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, 

vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. 

 

Az automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott matematikai 

módszerről és annak lényegéről. 

 

Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer az előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható 

közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célokra, ha a ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult. 

 

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

úton nem továbbítható annak az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. 

 

Előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú közlemény 

továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai. 

 

5. Az adatok szolgáltató általi tárolásának időtartama 

 

5.1 A 4.1.1 a)- c) pont szerinti adatokat a szolgáltató a szerződés megszűnéséig kezeli. 

 

Szolgáltató az alábbiakban meghatározott adatokat 3 (három) évig kezeli: 

a) az előfizetői állomás azonosítója; 

b) az előfizető címét, állomása típusa; 

c) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; 

d) hívó és hívott előfizetői számok; 
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e) a hívás, vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, a továbbított adat terjedelme;  

f) a készüléknek a szolgáltatás igénybevételekor használt azonosítója; 

g) a szolgáltatás dátuma; 

h) díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok; 

i) tartozás hátrahagyása esetén az előfizető szerződés felmondásának eseményei. 

 

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. Az e) és az f) pontban meghatározott adatokat tartalmazó, a rendszerében keletkezett 

fájlokat a szolgáltató az annak alapján kiállított számlára vonatkozó 1 éves elévülést követő 1 év után 30 napon 

belül törölni köteles. Külön törvény előírása alapján a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírásai 

szerinti célból (mértékig, módon és ideig) kezelheti, ám az Elektronikus hírközlési törvény szerinti adatkezelést a 

jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie. 

 

5.2 Előfizető hozzájárulása alapján kezelt adatok az előfizetői hozzájárulás módosításáig, illetőleg 

visszavonásáig kezelhetők. 

 

Kizárólag a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint 

az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra 

hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak történő 

adatszolgáltatás érdekében a szolgáltató legfeljebb három évig kezelheti az előfizetői szolgáltatás 

igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így különösen a tulajdonosa által letiltott – előfizetői 

végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő 

hálózatában keletkezett és rendelkezésre álló adatokat. 

 

Az adatkezelés időtartamának lejártával az előfizető személyes adatait a szolgáltató az érintettel történő 

beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. 

 

6. Az előfizetői adatok továbbításának esetei 

 

Szolgáltató által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 

minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

6.1 Az előfizető hozzájárulásától függő adattovábbítás 

 

A szolgáltató 

- saját üzletszerzési céljából, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg 

- tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, céljából 

csak az előfizető beleegyezésével adhatja tovább az előfizető általa kezelt adatait. Előfizető e hozzájárulását az 

ügyfélszolgálaton tett bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy 

visszavonhatja. 

 

6.3 Előfizető hozzájárulásától független adattovábbítás 

 

6.3.1 A szolgáltató által kezelt adatok 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. 

 

6.3.2 A jogszabályi kötelezettségnél fogva a szolgáltató átadhatja az előfizetői adatokat: 

a) a nemzetbiztonság, 

b) a honvédelem és a közbiztonság védelme, 
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c) a közvádas bűncselekmények, valamint 

d)  az Elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából 

az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak, 

valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 

 

Előfizetői adatokat a fentiek szerint átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség 

terheli. 

 

6.4 Szolgáltatók közös adatbázisába történő adattovábbítás 

 

A elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek 

kijátszásának megelőzése érdekében - a szerződéskötés megtagadásának céljából – az előfizető általuk 

jogszerűen kezelt adatainak köréből az előfizetőt azonosító adatokat, valamint az adatátadás indokáról szóló 

tájékoztatást jogosultak egymásnak átadni és egymástól átvenni, valamint közös adatbázist létrehozni. Ennek 

során jogosultak az előfizető előfizetői szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatait, valamint az 

adatátadás indokáról szóló tájékoztatást bármely másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak vagy a közös 

adatállomány kezelőjének átadni. 

 

Szolgáltató az előfizető azonosításához szükséges adatokat a közös adatállományba akkor továbbíthatja, ha a 

felhasználó 

a) egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, egyetemes elektronikus 

szolgáltatóval szemben fennálló, 3 hónapot meghaladó díjtartozása van; 

b) korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az 

ajánlattételt megelőzően 6 hónapon belül mondták fel; 

c) számlatartozása miatt bármely korábbi elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződését 

felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben 

korlátozta, vagy 

d) számlatartozása miatt bármely korábbi elektronikus hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást 

kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az ilyen eljárást azért szüntették meg, mert az előfizető 

tartózkodási helye ismeretlen, vagy 

e) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében bármely korábbi elektronikus hírközlési 

szolgáltatóját megtévesztette vagy annak megtévesztésére törekedett (így különösen, ha az azonosításra 

szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított, vagy érvénytelen). 

 

Előfizető adatainak átadásáról a szolgáltató az előfizetőket haladéktalanul értesíti. Az átadott adatokkal 

kapcsolatban az adatokat átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 

 

Szolgáltató köteles a számára a fentiek szerint átadott személyes adatokat az 5. pontban foglaltak szerint kezelni. 

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 az 

érintett előfizetőnek a törlés tényéről. 

 

Az adatállományból adatot az alábbi személyek, szervek igényelhetnek: 

a) az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag a jelen pont első bekezdése szerinti célra igényelhet; 

b) a 6.2.2 pontban meghatározott szervek; 

c) az érintett személyek, abban a vonatkozásban, hogy az adatbázis róla milyen adatokat tartalmaz. 
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6.6 Azonosító kijelzés 

 

A szolgáltató ingyenesen biztosítja minden előfizetője számára, hogy letilthassa vagy engedélyezhesse az 

azonosítója kijelzését a hívott készüléken. 

 

A letiltás nem alkalmazható a 24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti - az állam működése, a lakosság ellátása 

szempontjából kiemelten fontos - létesítmények, a rendőrség, a tűzoltóság, és a mentőszolgálat hívószámaira 

irányuló hívások esetén. 

 

Az egységes segélykérő hívás esetén, a további intézkedésre jogosultak a hívó előfizetői azonosítói számot 

továbbadhatják. 

 

6.7 Részletes forgalmazási adatokat tartalmazó kimutatások 

 

Ha a hírközlési szolgáltató kimutatást bocsát az előfizető rendelkezésére abból a célból, hogy az előfizető 

megismerhesse és ellenőrizhesse a díjszámítás alapjául szolgáló forgalmazási és számlázási adatokat, köteles a 

díj kiszámításához és a díjvita eldöntéséhez szükséges mértékben és módon feltüntetni a forgalmazási és 

számlázási adatokat. 

 

A fenti kimutatás a jelen pontban meghatározott kivételekkel nem tartalmazhatja a hívott fél hívószámának 

minden számjegyét. 

 

A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőit, hogy amennyiben az előfizető – a fentiekben meghatározottnál - még 

részletesebb adatokat tartalmazó kimutatást kér, ennek megadása előtt a szolgáltató köteles az előfizető 

figyelmét felhívni arra, hogy a kimutatással együtt a hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az előfizetőn kívüli 

természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a megismerésére az előfizető 

csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók tájékoztatásukat követően hozzájárultak. 

 

Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az 

előfizető tartozik felelősséggel. Erről a szolgáltató az előfizetőt a részletesebb adatokat tartalmazó kimutatás 

megrendelésével egyidejűleg tájékoztatja. 

 

6.8 A szolgáltató kötelezettségei 

 

Szolgáltató a 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. 

 

Szolgáltató mindent megtesz a az általa kezelt előfizetői személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, 

illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. E tevékenysége körében a szolgáltató köteles: 

 

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére 

folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón. 

Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát - a további kezelést már nem igénylő, 

változatlanul maradó adatokat - el kell választani az aktív résztől, majd a passzív adatokat időtálló adathordozón 

kell rögzíteni. 

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben 

kell elhelyezni. 

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak asztali számítógépein gondoskodni kell a 

vírus-mentesítésről. 
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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 negyvennaponként 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. 

 

6.9 Az előfizető jogai 

 

Az adatvédelmi törvény 24.§. (5) szakasza alapján az előfizető jogosult 

a) tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről; valamint adataiba betekinteni; 

b) megváltoztatni adatkezelési nyilatkozatát; 

c) adatainak helyesbítését, vagy – amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad - 

d) tiltakozást előterjeszteni; 

e) hatósági jogérvényesítésre. 

 

6.9.1 Tájékoztatás kérése 

 

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást (Adatvédelmi törvény 11-12.§). 

 

Előfizető a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét az előfizető 

kérésére az előfizető számára biztosítja. 

 

6.9.2 Adatkezelési nyilatkozat megváltoztatása 

 

Az előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor, illetőleg a szolgáltatások igénylésekor tett adatkezelési 

nyilatkozatát annak megtételét követően bármikor jogosult feltétel nélkül a szolgáltató ügyfélszolgálata 

értesítésével visszavonni, vagy módosítani az előfizetői jogviszony időtartama alatt, olyan mértékben, amelyet a 

jogszabály lehetővé tesz (i.e. nem lehet töröltetni a szolgáltatás alatt a szolgáltató által kötelezően kezelendő 

adatot). 

 

6.9.3 Helyesbítés kérése 

 

Amennyiben az előfizetőről, igénylőről, felhasználóról a szolgáltató által nyilvántartott adatok elírást, hibát 

tartalmaznak, úgy az előfizető – az adatkezelés időtartama alatt - bármikor kérheti a szolgáltató ügyfélszolgálati 

irodáinál adatainak helyesbítését. 

 

6.9.4 Tiltakozási jog 

 

Az előfizető, felhasználó, igénylő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 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 lehetővé teszi. 

 

Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az 

annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
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Amennyiben az érintett a szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 

30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja 

meg, a szolgáltató értesítésének közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e 

törvény szerint - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet 

közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az 

erre nyitva álló határidőn belül nem fordul bírósághoz. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem 

továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás 

jogosságát megállapította. 

 

6.9.5 Hatósági jogérvényesítés 

 

Az előfizető, igénylő, felhasználó jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Budai 

Központi Kerületi Bíróság illetékes (1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.). 

Előfizető, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte a 7. pontban 

meghatározott adatvédelmi felelőshöz fordulhat tájékoztatásért, és / vagy az adatvédelmi biztos eljárását 

kezdeményezheti 

Tekintettel a személyes adatok védelmének állampolgári alapjog-jellegére, a Magyar Országgyűlés adatvédelmi 

biztost választ a törvényi feltételeknek megfelelő magyar állampolgárok közül. Az adatvédelmi biztos 

folyamatosan ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályok betartását, tevékenységéről csak az Országgyűlésnek 

tartozik számadással. Az adatvédelmi biztos jogsértő magatartás esetén a célszerűnek tartott intézkedést maga 

választja meg. 

 

7. A szolgáltató adatvédelmi felelősének neve, beosztása, elérhetősége 

 

Kruzslicz Zoltán, 5600 Békéscsaba, Pipacs köz 24., 06-30-966-24-55, kruzslicz@huninf.hu 

 

A belső adatvédelmi felelős: 

a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 

valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; 

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak 

megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; 

d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 

e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 

f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

 

 


