Telefonszolgáltatás - Adatkezelési nyilatkozat
1. Előfizetői névjegyzék és tudakozó szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok:
Előfizető neve:
Felszerelési hely
(Telephely):
Végberendezés 1
1 2 3

Hívószám (intervallum)
Hívószám:

-tól
Alkalmazási hely:

Adatkezelési mód 2
1 2 3 4

-ig

Csak akkor kell megjelölni, ha a telefonkönyvben a végberendezés típusát jelölni kívánja.
1.Telefonkészülék
2. Alközponti vezérhívószám
3. Önálló telefax állomás vagy modem.
2
Adatkezelési módok:
1.Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetését a nyilvános terjesztésű telefonkönyvben. (nyílt adatkezelés)
2.Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem, és foglalkozásom
megjelentetését a nyilvános terjesztésű telefonkönyvben. (részleges címet tartalmazó adatkezelés, lakossági előfizetők részére)
3. Adataim tudakozóban történő kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok hozzá. (rejtett adatkezelés)
4. Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok hozzá, azok titkos kezelését kérem. (titkos adatkezelés)
1

2. Előfizető egyéb adatai:
Az Előfizető saját használatában lévő mobil hívószám:
(csak lakossági előfizetőknek díjtalan, egy hívószám
feltüntetése esetén)
Foglalkozás/
Szakmai címszó:

E-mail címe:
WEB címe:
3. Hívószámkijelzés adatkezelési módja:

Ha Ön a hívó fél, kérheti, hogy az ön telefonszáma a hívott telefonkészülékén
jelenjen meg, de a megjelenés
hívásonként tiltható legyen (3.1.)

ne jelenjen meg, állandó
(3.2.)

ne jelenjen meg, de a tiltás
hívásonként feloldható legyen
(3.3.)

jelenjen meg, állandó (3.4.)

Ha Ön a hívott fél, kérheti, hogy:
az Ön készülékén a hívó fél
telefonszáma
ne jelenjen meg,(3.5.)

az Ön készülékén a
hívó fél telefonszáma
jelenjen meg,(3.6.)

a hívó fél készülékén az
Ön telefonszáma
ne jelenjen meg (3.7.)

Ön megtagadhatja azon hívások
fogadását, amelyek esetében a hívó a
telefonszámának kijelzését letiltotta.(3.8.)

Hívásátirányítással kapcsolatos rendelkezések:
3.9. Ha az Ön rendelkezése alapján az Ön készülékére érkező hívásokat a szolgáltató automatikusan egy másik
hívószámú készülékre irányítja, Ön kérheti, hogy a hívó készüléken ne jelenjen meg annak a készüléknek a hívószáma,
amelyre az átirányítás történt, vagy bármely olyan adat, amely arra az előfizetőre utalna, akihez az átirányítás történt.
3.10. Ön megtilthatja, hogy az Ön készülékére - más előfizető rendelkezése alapján - automatikus hívás átirányítás
valósuljon meg.

Dátum: __|__|__|__|. __|__|. __|__|.
_______________________________________________
Előfizető
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Telefonszolgáltatás - További közzétenni kívánt adatok
1. Rendszeres használó, címfelvétel:
Név:
A Használó saját használatában lévő mobil hívószám:
(csak lakossági előfizetőknek díjtalan, egy hívószám
feltüntetése esetén)
E-mail címe:

Foglalkozás/
Szakmai címszó:

WEB címe:
2. A választott adatkezelési mód:
1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetését a nyilvános terjesztésű telefonkönyvben.
(nyílt adatkezelés)
2. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem, és foglalkozásom
megjelentetését a nyilvános terjesztésű telefonkönyvben.
(részleges címet tartalmazó adatkezelés, lakossági előfizetők részére)
3. Adataim tudakozóban történő kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok hozzá.
(rejtett adatkezelés)
3. Nyilatkozat az adatok felhasználásáról:
3.1 Hozzájárulok, hogy adataimat, a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási
tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más adatállománnyal összekapcsolja.

igen

nem

3.2 Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik
személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(Grtv.) rendelkezései alapján részemre továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás
célját szolgáló küldeményét.

igen

nem

3.3 A Szolgáltató részemre továbbíthat a Grtv. 6 §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve
egyéb, a Grtv. Szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt.

igen

nem

3.4 Szolgáltató – saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés
továbbítására - automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert vagy előfizetői kapcsolat létrehozására
szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat.

igen

nem

3.5 Hozzájárulok az előfizetői adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra,
közvélemény- vagy piackutatás céljából.

igen

nem

Dátum: __|__|__|__|. __|__|. __|__|.

_______________________________________________
Használó
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