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Az előfizető nyilatkozata adatainak kezelésér ől / 
 adatai kezelésének módosításáról* 

(tudakozó, telefonkönyv, személyes adatkezelés) 
 

 

Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról  

 
Hívószámomat a következő névvel és kiegészítő adatokkal kérem felvenni a tudakozó 
és/vagy a telefonkönyv nyilvántartásába /ügyfélkapcsolati rendszerbe: 
Előfizető családi és utóneve 
(titulussal): 

 
 

Foglalkozása, iskolai végzettsége, 
szakképesítése:  

Egy, az Előfizető saját 
használatában lévő mobil hívószám:  

Az Előfizető e-mail címe:  

 
A felhasználás jellege (együttesen is megjelölhető):  telefon □  telefax □   alközpont □  
 

Az Előfizető rendelkezése az adatai megjelentetésér ől a tudakozóban és a 
telefonkönyvben 

 
1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan 
terjesztett telefonkönyvben (nyílt adatkezelés).                                                                             
□                                                                                                                  
2. Kérem adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem és 
foglalkozásom tudakozó általi kiadását és megjelentetését a telefonkönyvben 
(részleges címet tartalmazó adatkezelés).          □                     
3. Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez 
nem járulok hozzá (rejtett adatkezelés).                                                                                     
□                                                                      
4. Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok 
hozzá (titkos adatkezelés)                                                                                                                                            
□ 
(Kérjük, hogy a felsorolt négy adatkezelési módból egyet válasszon ki a hozzá tartozóba 
írt x-szel.): 
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Az előfizető egyéb rendelkezései  
 
Előfizető kijelenti, hogy a helyhez kötött telefon illetőleg a kábeltelevízió szolgáltatásra 
vonatkozó Általános Szerződési feltételek adatkezelési szabályzatát (ÁSZF 7.illetőleg 8. 
mellékletét) teljes- körűen megismerte, s a benne foglalt rendelkezéseket magára nézve 
kötelező erejűként elfogadja. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos megjegyzések, illetve esetleges módosítások: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról 
 
Az előfizető ismeri és elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei 7 (illetőleg 
8.). mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatában foglaltakat, hogy a szolgáltató 
személyes illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, 
továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a 
szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek 
megvalósítása céljából felhasználja 
 
Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat 
tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából 
kezelje              igen  □ nem □ 
idegen célú üzletszerzés céljából kezelje                                                                                    
igen  □ nem □ 
tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint saját, direktmarketing céljából 
harmadik személynek átadja                                                                                                   
igen  □ nem □   
elektronikus címtárban való megjelentetés céljából kezelje.                                                                             
igen  □ nem □ 
A Szolgáltató a nyilatkozat tartalmát, az adatok valódiságát nem köteles vizsgálni, így azok 
hitelességéért felelősséggel nem tartozik. 
 
Jelen nyilatkozat az Előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
 [Pápa], 2010. […..] 
 
 
 

Előfizető, vagy törvényes  
képviselőjének      

 
* módosítás esetén csak a változtatni kívánt adatokat kérjük kitölteni.  


