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Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

A következő módosításokat tettük a 2018. az október 13-tól hatályos, a helyhez kötött és
helyhez  nem  kötött  telefon  szolgáltatásunk  Általános  Szerződési  Feltételeiben  (a
továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások szükségességének oka:

Az ÁSZF 4. sz. mellékletét képező Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogszabályi változás miat-
ti módosítása

ÁSZF 2.5. Adatbiztonság 98-99.o

2.5.1.  Szolgáltató  olyan  műszaki,  szervezési  és  szervezeti  intézkedésekkel  gondoskodik  az
adatkezelés  biztonságának  védelméről,  amelyek  az  adatkezeléssel  kapcsolatban  jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, a tudomány és technológia mindenkori állásának és az
intézkedések  megvalósítása  költségeinek  figyelembevételével  ésszerűen  elérhető  módon  a
személyes adatok kezelésére vonatkozó követelmények, így különösen az adatkezelés alapelvei, és
az érintettek jogai hatékony érvényesülését szolgálják, Szolgáltató gondoskodik arról, hogy kizárólag
olyan és annyi személyes adat kezelésére kerüljön sor, olyan mértékben és időtartamban, amely az
adatkezelés  célja  szempontjából  szükséges,  és.  az  adatkezelő  által  kezelt  személyes  adatok  az
érintett erre irányuló kifejezett akarata hiányában ne válhassanak nyilvánosan hozzáférhetővé.

ÁSZF 5.  Az érintett adatvédelmi jogai 104.o
5.9 Az érintett részére Szolgáltató a bejelentéstől számított legfeljebb 25 napon belül a tájékoztatást,
választ,  közlést,  igazolást,  tértivevényes levélben  írásban  az  érintett  által  megadott  postai  címre,
avagy ha az érintett elektronikus levélben fordult Szolgáltatóhoz, úgy elektronikus válaszlevélben küldi
meg az érintettnek, írásban válaszol, a tájékoztatást, választ, közlést, igazolást ezen határidőben térti-
vevényes levélében írásban küldi meg.

Október 1-től hálózatértékesítés miatt kikerülnek a szolgáltatási terület listából a következő települé-
sek.
ÁSZF  2.3. A kábelhálózaton nyújtott telefonszolgáltatás kizárólag a Szolgáltatónak a hírközlési
hatóság nyilvántartása szerinti hálózatán érhető el, az alábbi szolgáltatási területeken:16-17. o.

Iklódbördőce, Csömödér, Páka, Nova, Zebecke, Kissziget, Ortaháza, Mikekarácsonyfa

A  TRIOTEL  Távközlési  Korlátolt  Felelősségű  Társaság szolgáltatásaira  vonatkozó
Általános  Szerződési  Feltételei  teljes  szövege  hatálybalépésig  és  azt  követően  is
megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.triotel.hu weboldalon. 
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