ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

AZ EGYÉNI ELŐFIZETŐTUDAKOZÓ ÉS TELEFONKÖNYVI MEGJELENÉSRE
VONATKOZÓ NYILATKOZATA
A Nyilatkozat kitöltésével az Előfizető tudomásul veszi az egységes ÁSZF kivonat 2. fejezetében (Az előfizetők személyes
adatai kezelésének szabályai, az Eht. 154. § alapján) foglaltakat.

1. Előfizető adatai
MT ügyfél-azonosító:

Megrendelésszám :

Előfizető családi és utóneve (titulussal):
Előfizető címe (ahol a szolgáltatás működik):
Telefonszám (vezetékes):
2. Az Előfizető rendelkezése az adatai megjelentetéséről a tudakozóban és a telefonkönyvben
Kérjük, hogy az alábbi négy adatkezelési módból egyet válasszon ki.
1. Nyílt adatkezelés - Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett
telefonkönyvben.
2. Részleges címet tartalmazó adatkezelés - Kérem adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem és
foglalkozásom tudakozó általi kiadását és megjelentetését a telefonkönyvben.
3. Tudakozói adatkezelés - Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok
hozzá
4. Rejtett adatkezelés - Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok hozzá

2.1. Telefonkönyv/Tudakozói megjelenés TELEFON szolgáltatás esetén:
Az 1. pontban megadott név, telefonszám mellett az alábbi adatokat kérem felvenni a tudakozó és/vagy a telefonkönyv nyilvántartásába.

Foglalkozása, iskolai végzettsége, szakképesítése:
Egy, az Előfizető saját használatában lévő mobilhívószám:
További, az Előfizető saját használatában lévő mobilhívószámok (díjazás ellenében megjelentethető):
E-mail cím (egy darab):
Webcím (egy darab):

2.2. A felhasználás jellege (együttesen is megjelölhető):

telefon

telefax

2.3. Egyéb rendelkezés
Hozzájárulásom szerint telefonszámom a hívott készülékén (hívószámkijelzés) TELEFON szolgáltatás esetén:
ne jelenjen meg (állandó tiltás)
alapbeállításként ne jelenjen meg, de a tiltás esetenként feloldható legyen*
alapbeállításként megjelenjen, de a megjelenés esetenként tiltható legyen*
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Kérem, hogy azonosítóm alapbeállításként ne jelenjen meg a hívó fél készülékén (kapcsolt vonal azonosító kijelzésének
letiltása)
A telefonszolgáltatónak díjmentesen biztosítania kell, hogy amennyiben az előfizető készülékére érkező hívásokat az előfizető
kérésére a szolgáltató automatikusan egy másik hívószámú készülékre irányítja át, az előfizető kérésére a hívó készüléken ne
jelenjék meg olyan adat, amely arra a hívószámra utalna, amelyre az átirányítás történt, vagy annak az előfizetőnek a személyére
utalna, akihez az átirányítás történt.

3. A Szolgáltató a nyilatkozat tartalmát, az adatok valódiságát nem köteles vizsgálni, így azok hitelességéért
felelősséggel nem tartozik.
Tájékoztató egyes pontokhoz
2. A rendelkezés az Ön által előfizetett szolgáltatás hívószámának egyszeri megjelenésére vonatkozik.
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az adatainak a tudakozóban történő megjelenését választják, akkor az
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény 146. §-a alapján az adatokat kötelesek vagyunk átadni a Magyar Telekom Nyrtvel szerződött, tudakozó szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak is. Az adatok átadására a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó
szolgáltatást nyújtó partnerek listáját megtekintheti a http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem oldalon.
Több, egy földrajzi címen található hívószám felsorolása esetén azok azonos módon és helyen jelennek meg. Eltérő igény esetén
minden hívószámra külön űrlapot kell kitölteni.
Foglalkozás, iskolai végzettség, szakképesítés: Ön legfeljebb 24 betű terjedelemben térítésmentesen megjelentetheti foglalkozását,
végzettségét, vagy szakképesítését. (Reklám jellegű szöveget, márkanevet stb. itt nem lehet elhelyezni.)
E-mail és web címek: egy-egy e-mail és web cím díjmentesen megjelentethető a tudakozói bejegyzésben. Ezek az adatok a
telefonkönyvben nem jelennek meg.
2.3. A hívószámkijelzés állandó tiltása a hívó számára lehetővé teszi, hogy száma a hívott készülékén egyetlen esetben sem
jelenhessen meg (Állandó tiltást Internet alapú telefonszolgáltatás esetén a készüléken az alábbi beállítással kell elvégezni: tone
üzemmódú készülék esetén a tiltás *31#.) Ha az „alapbeállításként ne jelenjen meg, de a tiltás esetenként feloldható legyen” módot
választja, akkor Ön készüléke típusa szerint a következőképpen járhat el: nem tone üzemmódú készülék esetén az engedélyezés:
130, tone üzemmódú készülék esetén: #31* bebillentyűzésével a hívott szám előtt. Ha az „alapbeállításként megjelenjen, de a
megjelenés esetenként tiltható legyen” módot választja, akkor a következő az eljárás: nem tone üzemmódú készülék esetén a
letiltás: 131, tone üzemmódú készülék esetén: *31* bebillentyűzése szükséges a hívott szám előtt. A hívást kezdeményező Előfizető
rendelkezését a Szolgáltató minden esetben díjmentesen végrehajtja.

Kelt, …………………………………………………….20.…. év ………………… hónap ……….. nap
................................................................
az Előfizető aláírása
(a jelen előfizetői nyilatkozat összes elemére vonatkozóan)
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