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IPTV ÁSZF
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

5. sz. Melléklet

Az Invitel Távközlési Zrt. (a továbbiakban: “Szolgáltató”, vagy “Invitel Zrt.”) 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.
1. 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 (a továbbiakban Avtv.);
• 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 elektronikus
hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás
szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet.
2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés
időtartama
A Szolgáltató az előfizetők adatait a mindenkor hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, törvényi előírás alapján vagy az érintett előfizetők hozzájárulása szerint kezeli. A 2003. évi C.
tv. (Eht.) 129. § (6) bekezdés e) pontja alapján az előfizető a szerződés megkötésekor nyilatkozik arról, hogy
hozzájárul-e az Eht. 157. § (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az
adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához, az előfizető
adatai felhasználhatók-e piackutatási, közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra.
A Szolgáltató az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos, alábbiakban felsorolt adatokat kezeli az itt
meghatározott célból és ideig, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
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1.
Előfizető
neve, az igénybevett
lakóhelye, tartózkodási szolgáltatások elérhetővé
helye illetve székhelye
tétele, díjának
kiszámlázása és
beszedése, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése,
szerződésszerű teljesítése
2. Természetes személy az igénybevett
Előfizető születési neve, szolgáltatások díjának
születési helye és ideje
kiszámlázása és
beszedése, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése,
szerződésszerű teljesítése
3.
Korlátozottan az igénybevett
cselekvőképes
szolgáltatások díjának
természetes
személy kiszámlázása és
előfizető
esetén
a beszedése, illetve az
törvényes
előfizetői szerződés
képviselőjének
neve, figyelemmel kísérése,
lakóhelye, tartózkodási szerződésszerű teljesítése
helye, születési neve,
születési helye és ideje
4. Nem természetes
az igénybevett
előfizető esetén az
szolgáltatások díjának
előfizető cégjegyzékkiszámlázása és
száma vagy más
beszedése, illetve a
nyilvántartási száma,
hírközlési szolgáltatás
valamint pénzforgalmi
elérhetővé tétele, valamint
számlaszáma
az előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése
5. Előfizető számlázási az igénybevett
címe (amennyiben eltér szolgáltatások díjának
a lakhelytől/tartózkodási kiszámlázása és
helytől)
beszedése, illetve a
hírközlési szolgáltatás
elérhetővé tétele, valamint
az előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése
6. A szolgáltatásra
Számlázás és a kapcsolódó
irányadó díjak és egyéb díjak beszedése, az
kapcsolódó díjak,
előfizetői szerződés
költségek (pl. belépési
figyelemmel kísérése
díj, szerelési költség)
mértéke,megfizetésének
ideje, módja
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Az
adatkezelés Az
adatkezelés
jogcíme
időtartama
KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§.(2) bek. a)
pont

a szerződés
megszűnéséig, illetve
a díjtartozás
elévüléséig

KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§.(2) bek. a)
pont

a szerződés
megszűnéséig, illetve
a díjtartozás
elévüléséig

KÖTELEZŐ
a szerződés
2003. évi C. tv. megszűnéséig, illetve
129. § (7) bek.
a díjtartozás
elévüléséig

KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§ (2) bek. a)
pont

a szerződés
megszűnéséig, illetve
a díjtartozás
elévüléséig

KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§.(2) bek. h )
pont

az
előfizetői
szerződésből
eredő
igényeknek az Eht.
143.§. (2) bek. szerinti
elévüléséig.

KÖTELEZŐ
A szerződés
2003. évi C.tv. megszűnéséig illetve a
129.§. (6) bek. h) díjtartozás elévüléséig
pont
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7. Előfizető személyi Távollevők között létrejött
igazolvány száma
szerződésnél (ha az
előfizető postán küldi),
szerződéskötési feltétel.
Az előfizetői jogviszonyt
érintő nyilatkozatok
esetében növeli a
személyazonosság
igazolásának biztonságát,
csökkenti a személyes
adatokkal való visszaélés
lehetőségét.
Segíti a nyilvánvalóan
hamis, hamisított vagy
érvénytelen dokumentumok
felismerését.
8. Előfizető e-mail címe
a) az előfizetői szerződés
a) mint kapcsolattartási teljesítésének az
lehetőség
elősegítésére irányuló
együttműködés

b) mint az előfizetői
állomás azonosítója
b)
az
igénybevett
szolgáltatások
elérhetővé
tétele, illetve az előfizetői
szerződés szerződésszerű
teljesítése,
figyelemmel
kísérése, a szolgáltatás
megfelelő
minőségben
nyújtása
9. Kapcsolattartó
személy/
meghatalmazott
személyazonosító
adatai: név, születési
név, lakóhely, anyja
neve, születési helye és
ideje, személyi
igazolvány száma
10. Előfizetői állomás
száma vagy egyéb
azonosítója
(ügyfélazonosító)

az előfizetői szerződés
teljesítésének az
elősegítésére irányuló
együttműködés, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése,
szerződésszerű teljesítése,
a szolgáltatás megfelelő
minőségben nyújtása
az igénybevett
szolgáltatások szolgáltatás
elérhetővé tétele, az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése a
szerződésszerű teljesítése,
hibaelhárítás, karbantartás,
szolgáltatás megfelelő
minőségben nyújtása
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Az
adatkezelés Az
adatkezelés
jogcíme
időtartama
ÖNKÉNTES
a szerződés
az
érintett megszűnéséig, illetve
hozzájárulása
az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig

a)
távbeszélő
szolgáltatás
igénybevételére
irányuló szerződés
esetén:
ÖNKÉNTES
az érintett
hozzájárulása

a)
a
szerződés
megszűnéséig, illetve
az
érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig

b)
Internet
szolgáltatás
igénybevételére
irányuló szerződés
esetén:
KÖTELEZŐ
2003. évi C. tv.
157.§. (2) bek. b)
pont
ÖNKÉNTES
az
érintett
hozzájárulása

b)
az
előfizetői
szerződésből
eredő
igényeknek
az Eht.
143.§ (2) bek. szerinti
elévüléséig

a szerződés
megszűnéséig, illetve
az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig

KÖTELEZŐ
az előfizetői
2003. évi C. tv. szerződésből eredő
157.§ (2) bek. b) igényeknek az Eht.
pont
143.§. (2) bek. szerinti
elévüléséig.
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11. Az előfizető címe az igénybevett
(felszerelési hely) és az szolgáltatások elérhetővé
állomás típusa
tétele, az előfizetői
szerződés alapján
igénybevett szolgáltatások
díjának kiszámlázása és
beszedése, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése,
szerződésszerű teljesítése
12.
Elszámolási az előfizetői szerződés
időszakban
alapján igénybevett
elszámolható
összes szolgáltatások díjának
egység száma
kiszámlázása és
beszedése, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése
13. A hívás vagy egyéb az előfizetői szerződés
szolgáltatás
típusa, alapján igénybevett
iránya, kezdő időpontja szolgáltatások díjának
és
a
lefolytatott kiszámlázása és
beszélgetés időtartama beszedése, illetve az
illetőleg a továbbított előfizetői szerződés
adat
terjedelme,
IP figyelemmel kísérése
hálózatok esetén az
alkalmazott azonosítók
14. Hívás vagy egyéb az előfizetői szerződés
szolgáltatás dátuma
alapján igénybevett
szolgáltatások díjának
kiszámlázása és
beszedése, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése,
szerződésszerű teljesítése
15. Díjfizetéssel és a az előfizetői szerződés
díjtartozással
alapján igénybevett
összefüggő adatok
szolgáltatások díjának
kiszámlázása és
beszedése, illetve az
előfizetői szerződés
figyelemmel kísérése,
szerződésszerű teljesítése
16.
Tartozás az előfizetői szerződés
hátrahagyása esetén az alapján
igénybevett
előfizetői
szerződés szolgáltatások
díjának
felmondásának
kiszámlázása
és
eseményei
beszedése,
illetve
az
előfizetői
szerződés
figyelemmel
kísérése,
szerződésszerű teljesítése
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Az
adatkezelés Az
adatkezelés
jogcíme
időtartama
KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§. (2) bek. c)
pont, és 129.§ (6)
bek. n) pont

az előfizetői
szerződésből eredő
igényeknek az Eht.
143.§ (2) bek. szerinti
elévüléséig

KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§ (2) bek. d)
pont,

az előfizetői
szerződésből eredő
igényeknek az Eht.
143 .§ (2) bek. szerinti
elévüléséig

KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§ (2) bek. f)
pont,

az előfizetői
szerződésből eredő
igényeknek az Eht.
143.§. (2) bek. szerinti
elévülését követő egy
évig

KÖTELEZŐ
az előfizetői
2003. évi C. tv. szerződésből eredő
157.§. (2) bek. g) igényeknek az Eht.
pont,
143.§. (2) bek. szerinti
elévüléséig

KÖTELEZŐ
az előfizetői
2003. évi C. tv. szerződésből eredő
157.§ (2) bek. h) igényeknek az Eht.
pont,
143.§ (2) bek. szerinti
elévüléséig

KÖTELEZŐ
2003. évi C.tv.
157.§. (2) bek. i)
pont

az
előfizetői
szerződésből
eredő
igényeknek az Eht.
143.§. (2) bek. szerinti
elévüléséig
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17.
Előfizető Tájékoztatás, tudományos,
hozzájárulása
szerinti közvélemény - és
egyéb személyes adatok piackutatás, valamint
közvetlen üzletszerzés
(direkt marketing)
tevékenység
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Az
adatkezelés Az
adatkezelés
jogcíme
időtartama
ÖNKÉNTES
a
szerződés
az
érintett időtartama alatt, illetve
hozzájárulása
az
érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig

3. Előfizetői listák, névjegyzékek, címtárak
A Szolgáltató az előfizető adatait az előfizetői lista, címtár adatállományában az előfizető által visszajuttatott
előfizetői szerződés és annak mellékletét képező Adatkezelési nyilatkozatban feltüntetett, vagy az előfizető
által a szóbeli szerződéskötés során tett nyilatkozatának megfelelő adatkezelési mód szerint veszi fel.
4. Adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) vagy tájékoztatási célra
Az elektronikus hírközlési szolgáltató az Eht. 157. §-ának (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli
adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól
eltérő felhasználásához, így különösen saját üzletszerzési céljából történő adatkezeléshez, köteles megkérni
az Előfizető hozzájárulását. Nem minősül saját üzletszerzési célú felhasználásnak, ha a Szolgáltató az
Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról tájékoztatja az előfizetőt az Eht. 132.§-a értelmében.
A szolgáltató az előfizető adatait harmadik személynek csak az Előfizető hozzájárulása esetén adhatja át
közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), közvélemény- vagy piackutatás, tájékoztatás céljából, valamint
tudományos célból.
Az Előfizető az Adatkezelési nyilatkozaton kérheti, hogy a szolgáltató a névjegyzékben feltüntesse, hogy
személyes adatai nem használhatók fel közvetlen üzletszerzési célra.
Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló
más automatizált eszköz az Előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzés,
tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez az Előfizető előzetesen hozzájárult. A
hozzájárulást az előfizető bármikor visszavonhatja. A már meglévő előfizetői hozzájárulás esetén a
szolgáltató az előfizetői hozzájárulást megadottnak tekintheti, de kizárólag saját hasonló termékek vagy
szolgáltatások tekintetében és csak akkor, ha az előfizető elektronikus elérhetőségi adatait a szolgáltató a
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szerezte meg.
A Szolgáltató vagy e körben az általa megbízott harmadik személy az Előfizető részére a közvetlen
üzletszerződés módszerével - így különösen postai úton vagy e-mail címre történő elektronikus levelezéssel,
vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - saját gazdasági tevékenységével
kapcsolatos reklámot akkor közölhet, ha ahhoz az előfizető előzetesen egyértelműen és kifejezetten
hozzájárult.
Az Előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény
továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.
Egyébiránt a közvetlen üzletszerzés céljából kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató az 1995.
évi CXIX. tv. és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
5. Adatszolgáltatás
5.1. A Szolgáltató által kezelt adatok átadásának szabályai
A Szolgáltató által kezelt adatok az előfizető hozzájárulása nélkül átadhatók:
a.) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatását végzik;
b.) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
c.) bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
d.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény (Avtv.) 3. § (8) bekezdése szerinti esetben az adatok megismerésére külön törvényben
felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére;
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e.) azoknak a szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást külön jogszabály előírja, a külön
jogszabályban foglalt ideig.
A Szolgáltató – az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából –
kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a Szolgáltató által kezelt adatokat. Az
adatszolgáltatások teljesítésekor az adatkérés jogszerűségéért az ügyben eljáró, adatkérésre felhatalmazott
szerv a felelős. A Szolgáltató az adatszolgáltatás teljeskörűségéért, minőségéért és időszerűségéért felelős.
Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, illetve
vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás keretében a
Szolgáltató által kezelt előfizetői adatok közül az előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye,
tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az őt hívó
és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének.
5.2. Elektronikus hírközlési szolgáltatók közötti adatszolgáltatás szabályai
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizető adatokat egymásnak átadhatják:
a.) az Eht. 158. § alapján, a díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek
kijátszásának megelőzése, a szerződéskötés megtagadása céljából,
b.) az Eht. 162. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi
tudakozó nyújtása valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából kötelesek átadni – az
előfizető hozzájárulásától függően – az előfizetői adatokat. Az így átadott előfizetői adatok ettől
eltérő célra nem használhatók fel,
c.) az Eht. 150. § alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából,
d.) az Eht. 111. §-ban foglalt közvetítőválasztás teljesítése céljából.
A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése,
illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés
megtagadásának céljából jogosultak az Eht. 129. § (6) bekezdés b)-f) pontjában foglalt adatokat, valamint az
adatátadásnak a (2) bekezdés szerinti indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési
szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt
létrehozni.
Az előfizető adatai abban az esetben kerülhetnek bele a közös adatállományba, ha az Eht. 118. § (4)
bekezdés szerinti feltételek fennállnak, azaz:
a.) egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes
szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van, vagy
b.) korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az
ajánlattételt megelőző hat hónapon belül mondták fel,
illetőleg amennyiben
a.) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy
b.) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető
ellen, illetőleg az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c.) az igénylő illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a
megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan
hamis, hamisított vagy érvénytelen).
A szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről.
A közös adatállomány kezelése, annak időtartama tekintetében az 1.1.2. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az adatok kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatók fel.
Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a szolgáltató köteles
haladéktalanul intézkedni az előfizető adatainak a közös adatbázisból törlése iránt, és értesítést küldeni a
korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett előfizetőnek a törlés tényéről.
Az adatállományból adatot igényelhet
a.) az elektronikus hírközlés szolgáltató kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra,
b.) az Eht. 157. § (8) – (10) bekezdésében megjelölt szerv, illetve hatóság,
c.) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz.
5.3. Adatszolgáltatás az Előfizető részére
A Szolgáltató, a rendelkezésére álló adatok alapján, az előfizető írásbeli kérelmére igazolást állít ki:
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a.) az előfizetői jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének tényéről, időpontjáról,
a kapcsolási számról,
b.) a befizetett, vagy visszatérített beruházási hozzájárulás vagy belépési díj összegéről, a befizetés
és a visszatérítés időpontjáról,
c.) a távbeszélő forgalom után kiállított meghatározott időszakra vonatkozó számla be -illetve be
nem fizetéséről.
Az adatszolgáltatás csak abban az esetben tagadható meg, ha a kért adat nem áll rendelkezésre.
A hívott számokat tartalmazó hívásrészletezést az erre vonatkozó külön szabályok szerint adható ki az
előfizetőnek. A szolgáltató az előfizetőnek nem adhat tájékoztatást az előfizető végberendezésére irányuló
hívások hívószámáról- a híváskijelzés szolgáltatás kivételével.
Az Avtv. 11-16. § értelmében az előfizető
a.) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről (Avtv. 12. és 13. §), valamint
b.) kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve –a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését (Avtv. 14-16. §).
A tájékoztatás iránti kérelmet – az előfizetői adatok biztonsága érdekében – csak az előfizető részére teljesíti
a Szolgáltató. Ennek érdekében az előfizető a tájékoztatás iránti kérelmét írásban nyújthatja be az
Ügyfélszolgálati Irodában – személyazonosságának igazolása mellett -, vagy postán történő megküldés
esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban,
közérthető módon megadni a tájékoztatást az előfizető által megadott címre.
Az előfizető a saját rendelkezési körébe tartozó, szolgáltató által kezelt adatainak megváltozását 15 napon
belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az előfizetőt
terheli minden felelősség.
6. A Szolgáltató adatvédelmi felelőse
A Szolgáltató az Avtv. 31/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján belső adatvédelmi felelőst köteles kinevezni.
Az adatvédelmi felelős 31/A. § (2) bekezdés alapján ellátja az alábbi feladatokat:
• közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
valamint az érintettek jogainak biztosításában;
• ellenőrzi az Avtv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a
megtartását;
• kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
• elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
• vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
• gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
Az INVITEL Távközlési Zrt. adatvédelmi felelőse és elérhetőségei:
• Név: Dr. Szolnoky Andrea
• Cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
• Telefon: 1/801-1674
• Fax: 1/801-1353
• E-mail: szolnokya@invitel.co.hu
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