ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme
A DIGITOLL Kft. (a továbbiakban: “Szolgáltató) az előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb
hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
A DIGITOLL Kft. elkötelezi magát az előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely
a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára garantált
biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez.
A személyes adatok kezelésének jogi háttere
Az előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Szolgáltató az adatkezelés
minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi
jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény;
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében
foglalt rendelkezések;
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény);
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. (a továbbiakban: Eker törvény);
• Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekről szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet;
• Az elektronikus hírközlési Szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektornikus
hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás
szabályairól szóló 226./2003. (XII. 13.) Korm. rendelet.
A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

személyes adat:

adatkezelés:

adatfeldolgozás:
adattovábbítás:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) 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;
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. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra
hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

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 - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő 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
kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek
vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi
partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama
Az előfizetők személyes adatainak kezelésére a Szolgáltató két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez
az Előfizető az előfizetői jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másrészt, ha az
adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és az előfizetők személyes adatainak a védelmével
kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy előfizetőkre, és így a magát egyéni
előfizetőnek deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is
kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1.) pont). Ennek ellenére a jelen ÁSZF 3/a.
számú melléklete a nem természetes előfizetőkkel kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi és adatkezelési
szabályokat. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés,
illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található előfizetői adatokra terjed ki. A táblázatban található “Előfizető
hozzájárulása” típusú jogcím csak a jogszabály által előírt adatkezeléshez képest felmerülő jogcímbeli
különbségre utal; az Előfizető ebben az esetben is köteles megadni az érintett személyes adatát ahhoz, hogy a
Szolgáltató a szerződéses ajánlatát megtehesse, illetve, hogy szerződésszerűen teljesíthessen:

Adat megnevezése
az
előfizető
neve
megnevezése),
címe
tartózkodási hely, székhely)

Az adatkezelés jogcíme
(cégszerű Eht. 129. § (6) bekezdés b) pontja
(lakóhely,

a természetes személy előfizető esetén
az Előfizető leánykori neve, születési
helye és ideje

Eht. 129. § (6) bekezdés c) pontja

Korlátozottan
cselekvőképes
természetes személy esetén a törvényes Eht. 129. § (7) bekezdés

Az adatkezelés
célja/időtartama***
az előfizetői szerződés alapján
igénybevett
szolgáltatások
díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve az előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése, a szerződésszerű
teljesítés
érdekében
/a
szerződés megszűnéséig.
az előfizetői szerződés alapján
igénybevett
szolgáltatások
díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve az előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése a szerződésszerű
teljesítés
érdekében
/a
szerződés megszűnéséig
az előfizetői szerződés alapján
igénybevett
szolgáltatások

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

az
előfizető
számlázási
(amennyiben
eltér
lakhelytől/tartózkodási helytől),

címe az előfizető hozzájárulása
a

Nem természetes személy Előfizető Eht. 129. § (6) bekezdés d) pontja
esetén az Előfizető cégjegyzékszáma
vagy más nyilvántartási száma,
valamint az Előfizető bankszámlaszáma

az előfizetői hozzáférési pont létesítési az előfizető hozzájárulása
címe
(amennyiben
eltér
a
lakhelytől/tartózkodási
vagy
a
székhelytől)

előfizető e-mail címe(i)

az előfizető hozzájárulása

az előfizető aláírása írásbeli szerződés az előfizető hozzájárulása
esetén

Az Előfizető aláírása

Az Előfizető hozzájárulása

Nem természetes személy Előfizető Az alkalmazott/tag hozzájárulása
esetén az alkalmazott (tag) neve
(amennyiben a létesítést az Előfizető az

díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve az előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése a szerződésszerű
teljesítés
érdekében
/a
szerződés megszűnéséig
az előfizetői szerződés alapján
igénybevett
szolgáltatások
díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve a hírközlési
szolgáltatás elérhetővé tétele,
valamint
az
előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése/a
szerződés
megszűnéséig
az előfizetői szerződés alapján
igénybevett
szolgáltatások
díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve az előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése, a szerződésszerű
teljesítés
érdekében
/a
szerződés megszűnéséig.
a
szolgáltatás
elérhetővé
tétele az előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
a
szerződésszerű
teljesítés
érdekében,
hibaelhárítás,
karbantartás/a
szerződés
megszűnéséig
a
szolgáltatás
elérhetővé
tétele, az előfizetői szerződés
teljesítésének az elősegítésére
irányuló
együttműködés,
illetve az előfizetői szerződés
szerződésszerű
teljesítése
érdekében
történő
figyelemmel
kísérése
/a
szerződés megszűnéséig.
az
előfizetői
szerződés
érvényessége
alatt
tett
előfizetői nyilatkozatok, illetve
jogcselekmények
érvényességének
az
ellenőrzése
/a
szerződés
megszűnéséig
Az
előfizetői
szerződés
létrejötte érdekében, illetve az
érvényessége
alatt
tett
előfizetői nyilatkozatok, illetve
jogcselekmények
érvényességének
az
ellenőrzése
a
szerződés
megszűnéséig
Az
előfizetői
szerződés
teljesítésének az elősegítésére
irányuló
együttműködés,

alkalmazott/tag
helyiségbe kéri
a díjfizetéssel és
összefüggő adatok

által

a

használt

díjtartozással

a tartozás hátrahagyása esetén az
előfizetői szerződés felmondásának
eseményei

Előfizető
hozzájárulása
szermélyes adatok

szerinti

illetve az előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
a
szerződés megszűnéséig
Eht. 157. § (2) bekezdés h) pontja az előfizetői szerződés alapján
illetve 157. §. (8) bekezdés
igénybevett
szolgáltatások
díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve az előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése a szerződésszerű
teljesítés érdekében az EHT
143. §. (2) bekezdésében
szereplő elévülésig illetve 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 hatóságnoknak, az
ügyésznek,
valamint
a
bíróságnak átadás céljából
három évig
Eht. 157. § (2) bekezdés i) pontja az előfizetői szerződés alapján
illetve 157. §. (8) bekezdés
igénybevett
szolgáltatások
díjának
kiszámlázása
és
beszedése, illetve az előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése a szerződésszerű
teljesítés érdekében az EHT
143. §. (2) bekezdésében
szereplő elévülésig, illetve 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 hatóságnoknak, az
ügyésznek,
valamint
a
bíróságnak átadás céljából
három évig
előfizető hozzájárulása **
tudományos,
közvélemény
vagy piackutatás, valamint
direktmarketing tevékenység
folytatása céljából továbbá
tudakozóban
és/vagy,
telefonkönyvben
való
közzététel céljából
az előfizető hozzájárulásának

visszavonásáig,
illetve
a
szerződés megszűnéséig.
közös adatállománnyal kapcsolatos Eht. 158. §
szolgáltatás elérhetővé tétele,
adatkezeléshez jogszabályban előírt
az
előfizetői
szerződés
adatok
teljesítésének az elősegítésére
irányuló
együttműködés,
illetve az előfizetői szerződés
figyelemmel
kísérése
a
szerződésszerű
teljesítés
érdekében / a szerződésből
adódó
jogok
és
kötelezettségek elévüléséig
címtár
Előfizető neve, e-mail címe lakcíme, Az EHT 160. és 161. §.és előfizetői Elektronikus
létrehozatala és működtetése,
nem természetes személy előfizető hozzájárulása**
telefonkönyvi,
vagy
esetén a nem természetes személy
tudakozóbéli
közzététel
neve,
székhelye/telephelye,
használó(k) neve, email-címe, további
céljából
az
előfizető
kifejezetten megadott adatai
hozzájárulásának
visszavonásáig,
illetve
a
szerződés megszűnéséig
*
Az előfizető/használó/kapcsolattartó személy a csillaggal jelölt hozzájárulását nem köteles megadni.
**
Az Előfizető hozzájáruló nyilatkozatának módosítására, illetőleg visszavonására az előfizetőnek
bármikor joga van.
***
Az EHT 157.§. (3) bekezdése más törvény előírása esetén lehetővé teszi a táblázatban megnevezett,
adatkezelésre nyitva álló időtartamoktól való eltérés lehetőségét
Szolgáltató a 2003. évi C. tv. 92. és 159/A §§-aiban, valamint a 180/2004 (V.26.) Kormányrendelet szerint
meghatározott előfizetői adatokat az e jogszabályokban meghatározott, titkos információgyűjtésre felhatalmazott
szervezetek (rendőrség, ügyészség és más nyomozóhatóságok, a nemzetbiztonsági hivatal,) felé átadja és e
jogszabályok keretei között, az ott meghatározott módon és határidőben jogosult kezelni, átadni.
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek
kijátszásának megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása eseten a
szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az Eht. 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok köréből
az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak a 158. § (3) bekezdés szerinti
indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni. A szolgáltató e célból csak az Eht. 129. § (6)
bekezdésének b)-f) pontjában foglalt előfizetői adatokat adhatja tovább és kizárólag abban az esetben, ha az
előfizetői szerződést az előfizető szerződésszegésére hivatkozással már felmondta.
A fent meghatározott személyes adatokat az előfizetői jogviszony fennállása alatt és az előfizetői jogviszony
megszűnésétől számított ötödik év utolsó naptári napjáig lehet kezelni, tárolni. E határidő lejártakor az
adatokat meg kell semmisíteni, kivéve, ha valamely előfizetőt érintően ezen időtartam lejáratakor
igényérvényesítés, vagy egyéb jogvita zajlik. Ez utóbbi esetben az adatot a jogvita érdemi és/vagy
végrehajtással való lezárásáig lehet tárolni, kezelni. Az előfizetői szerződés írásbeli megkötése eseten a
szolgáltató az előfizetői szerződésről és kapcsolódó iratokról elektronikus úton másolatot készíthet. A
szolgáltató garantálja, hogy mind az eredeti, mind pedig az elektronikus másolati példányt csak az arra
feljogosított alkalmazottak, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott megbízottai és alvállalkozói részére
teszi elérhetővé.
Az adatkezelés során az adatokat a társaságnál rendszeresített ügyfélnyilvántartó és számlázó szoftverben
adatrögzítés útján, illetőleg az előfizetői szerződések papíralapú adathordozón együttesen kell letárolni. A
számítógépes adatkezelést az előfizetői jogviszony megszűnését követő naptári év utolsó napján legalább
anonimizálással meg kell szüntetni. Ha az előfizetői jogviszony írásba foglalása elektronikus úton jött létre, az
elektronikus levelek és mellékleteik papíralapú tárolását a papíralapon aláírt előfizetői szerződésekkel azonos
módon kell megoldani. Anonimizálás az a számítógépes adatmódosítás, amellyel a megszűnt előfizetői
szerződés alapján felvett előfizetői adatokat az adatrögzítő valótlan adatokra cseréli át.

Az 1. pontban rögzített adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az alábbi munkatársak:
ügyvezető igazgató
ügyvezető igazgató általános helyettese
ügyfélszolgálati igazgató
ügyfélszolgálati munkatársak, adatkezelők,
hibaelhárítást végző dolgozók,
igényérvényesítés esetén az ezzel foglalkozó jogtanácsos, vagy ügyvéd
Az adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek az 1992. évi XXII. Tv. 5. § 188-192. § alapján a
munkaviszonya fennállásáig, illetőleg a munkaviszonyban nem álló jogi tanácsadó, ügyvéd az 1998. évi
XI. tv. alapján titoktartási kötelezettséggel tartoznak.
Szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét – megfelelő felhatalmazás eseten - a Szolgáltató
alkalmazottai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak megfelelő azonosítás után érhetik el. Az előfizető
személyes adatait a szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati
és számlázó rendszerében. 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.
Az adatok felvétele során az adatokat az azokat tartalmazó hivatalos közokiratok (személyi okmányok) alapján
kell felvenni és azok egyezőségét ellenőrizni kell, de az okmányokról másolat nem készíthető. Hozzáférési
pontot befogadó helyiség feletti rendelkezési jogot magánokirat másolatával is lehet igazolni. Eredeti okirat
akkor igényelhető, ha a másolat hitelessége kívülálló és laikus számára is megkérdőjelezhető.
Az előfizetői adatokat Szolgáltató jogosult az adat- és titokvédelmi kötelezettség szavatolása mellett kezelésre
átadni a következő esetekben a következő adatkezelőknek:
- Az előfizető nevét, lakcímét, kapcsolási számát és az előfizető összesített díjtartozását
tartalmazó adatokat:
- A szolgáltatói díjkövetelés engedményezése esetén az engedményesnek;
- Fizetési felszólítás és felmondás esetén a fizetési felszólításokat és felmondási okiratok
nyomdai sokszorosításával és postázásával megbízott szervezetnek;
telefonos ügyfélszolgálati és információs rendszer kiszervezett működtetésével
megbízott call-center feladatokat ellátó szervezetnek;
- Az előfizető nevét, lakcímét, kapcsolási számát és az előfizető részére meghatározott
díjkeret összegét tartalmazó adatokat az előfizetői forgalmi adatokat és díjkeret
figyelését végző szoftveres rendszerbe való adatrögzítést, adatbevitelt végző
szervezetnek.
- Az előfizető hozzájárulása alapján telefonkönyv., vagy tudakozó szolgáltatás érdekében
megadott adatokat a telefonkönyv összeállítását végző és/vagy a tudakozó szolgáltatást
nyújtó szervezetnek.
Az itt nevesített adatkezelők nevét, címét és az általuk végzett adatkezelés fajtáját Szolgáltató a honlapján
elérhetővé teszi.
Az előfizető személyes adatai a hozzáférésre jogosultakon kívül harmadik személynek – ideértve a hatósági
ellenőrzés esetét is - nem adhatók tovább. A jelen szabályzatban meghatározottakon kívül e körben
személyes adatnak minősülnek a hibabejelentésekkel kapcsolatban felvett adatok, az előfizető által igényelt
programcsomagok és kiegészítő, vagy többletszolgáltatásokra vonatkozó adatok, díjak, hátralékok összege is.
Az előfizető (és a törvényes képviselő, a továbbiakban érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését. Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes
adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, vagy a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a
tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az érintett a jogainak megsértése eseten

bírósághoz fordulhat. Az adatbiztonság keretében szolgáltató a személyes adatok kezelése során alkalmazott
elektronikus hírközlési eszközök üzemeltetése tárgyában szavatolja, hogy a kezelt adatok az arra
feljogosítottak számára hozzáférhető, az adatok hitelessége és hitelesítése, integritása biztosított, valamint
az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről. 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.
A Szolgáltató adatvédelmi felelőse:

Név:

Elérhetőség:

NÉMETH VIKTOR
e.mail: nemethv@digitoll.co.hu mobil: 06-20/992-0002

A jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
tv., valamint a személyes adatok védelméről szóló 1992. Évi LXIII. Tv. rendelkezésit kell alkalmazni.

