
3. számú melléklet 

Az Elıfizetık és Felhasználók személyes adatainak kezelésérıl 

 

A VisData Kft.  

• a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény;  

• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérıl szóló 
1995. CXIX. törvény;  

• a hírközlésrıl szóló 2001. évi XL törvény, különösen annak VIII. fejezete;  

• a nemzetbiztonságról szóló 1995. CXXV. törvény;  

• a honvédelemrıl szóló 1993. évi CX. törvény;  

• a rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény;  

• a távközlési elıfizetıi szerzıdésekrıl szóló 249/2001. (XII. 18.) Kormányrendelet; valamint  

• a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirıl, a hírközlési szolgáltatások 
adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 
253/2001. (XII.18.) Kormányrendelet  

rendelkezéseiben foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja elıfizetıit és a 
felhasználóit a személyes adatok kezelésének szabályairól. Az adatkezelés és az elıfizetık 
személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogszabályi elıírások kizárólag a természetes személy 
elıfizetıkre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kizárólag természetes személyek 
vonatkozásában értelmezhetıek (a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 1) pont).  

1. Fogalom meghatározások 

1.1 Jelen tájékoztatóban használt fogalmak:  

"adatfeldolgozás" - az adatkezelési mőveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mőveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl; 

"adatkezelés" - az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok győjtése, felvétele és 
tárolása, feldolgozása, hasznosítása és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és 
további felhasználásuk megakadályozása is;  

"adattovábbítás" - az adat harmadik személy számára történı hozzáférhetıvé tétele; 

"elıfizetı" - a VisData Kft. elıfizetıje vagy felhasználója; 

"személyes adat" - a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.; és  

"szolgáltató" - a VisData Kft. 

2. A szolgáltató adatkezelése 

2.1 A szolgáltató által kezelt adatok köre: A szolgáltató a természetes személy (továbbiakban: egyéni) 
Elıfizetıkrıl a következı adatokat kezeli: 

 

a. az elıfizetı neve, leánykori neve, anyja neve születési helye és ideje;  

b. az elıfizetı lakcíme, tartózkodási helye;  

c. az elıfizetıi állomás száma vagy egyéb azonosítója;  

d. az elıfizetıi állomás típusa;  

e. az elıfizetı által igénybevett szolgáltatás, a szolgáltatás forgalmi adatai;  

f. az elszámolási idıszakban elszámolható összes egység száma;  

g. a szolgáltatás típusa, iránya, kezdı idıpontja és a szolgáltatás használat idıtartama, 
illetıleg a továbbított adat terjedelme;  



h. a szolgáltatás dátuma;  

i. a díjfizetéssel és díjtartozással összefüggı adatok;  

j. tartozás hátrahagyása esetén az elıfizetıi szerzıdés felmondásának eseményei.  

2.2 A személyes adat kezelésének célja A szolgáltató a 2.1 pont szerinti személyes adatokat az 
elıfizetık részére történı számlázás, és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az elıfizetıi 
szerzıdések figyelemmel kísérése céljából kezeli. A szolgáltató a 2.1 (a) - (e) pontjában foglalt 
adatokat a távközlési szolgáltatás elérhetıvé tétele céljából, a (f) - (j)-ig terjedı adatokat a díjszámítás 
és a díjszámítás helyességének ellenırzése céljából is kezeli.  

2.3 Az adatkezelı neve és címe Az adatkezelı neve: VisData Kft. Az adatkezelı székhelye: 8600 
Siófok Vak Bottyán u. 32.  

3. A személyes adatok kezelésének és továbbításának jogcíme 

3.1. Jogszabályon alapuló adatkezelés Az adatkezelést megengedı, illetıleg kötelezıen elıíró 
jogszabályi rendelkezés a hírközlésrıl szóló 2001. évi XL. Törvény 59. § (2) és (3) bekezdései, 
valamint a 249/2001. (XII. 18.) Kormányrendelet az elıfizetıi szerzıdésekrıl.  

3.2. Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás Az 5.1, 5.2 és 5.3 pontok szerinti adattovábbítást a 
hírközlésrıl szóló 2001. évi XL törvény 55. § (1) bekezdése, 59. § (5) bekezdése és 60. §-a teszik 
lehetıvé, valamint a 22/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet a távközlési tevékenységet végzıket terhelı 
adatszolgáltatási kötelezettségrıl. 

3.3 Az elıfizetı hozzájárulásán alapuló adatkezelés A szolgáltató a 3.1 és 3.2 pontokban foglaltakon 
túli, vagy a 2.2 pontban meghatározott céltól eltérı személyes adatot csak az elıfizetı 
hozzájárulásával kezelhet, vagy továbbíthat harmadik személy részére. 

4. A személyes adatok tárolásának idıtartama 

4.1 Az elıfizetıi szerzıdés megszőnéséig kezelt személyes adatok A szolgáltató a 2.1 pont (a) - (b) 
pontjaiban foglalt adatokat az elıfizetıi szerzıdés megszőnéséig kezeli. 

4.2 A személyes adatok kezelésének végsı befejezési határideje A szolgáltató a 2.1 pont (c) - (j) 
pontjaiban foglalt adatokat a számla teljesítésének határidejét követı hat (6) hónapig, illetıleg 
díjtartozás esetén az elévülési idı lejártáig, azaz legfeljebb egy (1) évig kezeli, kivéve ha törvény az 
adatkezelésre eltérı határidıt ír elı. 

 

5. A személyes adatok továbbításának esetei 

5.1 Hírközlési Felügyelet részére történı adattovábbítás A szolgáltatásra vonatkozó olyan adatokat, 
melyek szolgáltatás igénybevételéhez valamint az illetékes hírközlési felügyelet feladatai végzéséhez 
szükségesek a szolgáltató köteles - jogszabályban meghatározott módon és esetekben - a felügyelet 
részére szolgáltatni. 

5.2 Közremőködık, valamint hatóságok részére történı adatátadás A 2.1 pont szerinti adatok 
átadhatók 

a. azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések 
kezelését, a forgalmazás kezelését illetve az ügyfél-tájékoztatást végzik;  

b. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult 
szervek részére; továbbá  

c. a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 
bőncselekmények, valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának 
üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági szerveknek, 
nyomozó hatóságoknak, valamint bíróságnak.  

A jelen 5.2 pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevıket a szolgáltatóval azonos 
titoktartási kötelezettség terheli. 

5.3 Távközlési szolgáltatónak történı adatátadás: A szolgáltató a díjfizetési, illetve a szerzıdésbıl 
eredı egyéb kötelezettségek kijátszásának megelızése érdekében, illetve a szerzıdéskötési 
kötelezettség hiánya esetén a szerzıdéskötés megtagadásának céljából jogosult az elıfizetı nevét, 
az azonosításához szükséges, a 2.1 (a)-(b) és (d) pontjaiban szereplı adatokat, valamint az 
adatátadás indokáról szóló tájékoztatást másik távközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, 



illetıleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni. Erre az adatátadásra akkor 
kerülhet sor, ha 

a. számlatartozás miatt a szolgáltató a szerzıdést felmondta, vagy a szolgáltatás 
igénybevételi lehetıségét az elıfizetı számára részben vagy egészben 
felfüggesztette;  

b. számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett 
az elıfizetı ellen, illetıleg az elıfizetı tartózkodási helye ismeretlen;  

c. az ajánlattevı, illetve az elıfizetı kár okozása érdekében a szolgáltatót 
megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az 
azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy 
érvénytelen);  

d. az elıfizetınek távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı, bármely távközlési 
szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van; vagy  

e. az elıfizetınek a korábban fennálló elıfizetıi szerzıdését jogszabályban 
meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelızıen hat hónapon belül 
mondták fel.  

A szolgáltató az elıfizetıt haladéktalanul tájékoztatja az átadás tényérıl. A közös adatállomány 
kezelése, annak idıtartama tekintetében a 4.1 és 4.2 pontok rendelkezéseit kell alkalmazni. A közös 
adatállomány adatai kizárólag a jelen 5.3 pontban meghatározott célra használhatók fel. 

6. A VisData Kft. Adatvédelmi felelıse, elérhetısége 

Neve: Vladislav Kravinskiy 
Telefonszáma: 06-84-310-685 
Telefax: 06-84-310-685 
E-mail: vis@vis.hu  

 


