ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Üzleti előfizetőnek legalább egy előfizetői számot meg kell jelölnie, hogy arról a tudakozó tájékoztatást
adhasson. A szolgáltatási összesítőben szereplő, de a jelen adatkezelési nyilatkozatban nem
szerepeltetett előfizetői hívószámok adatainak közzétételéhez nem járulok hozzá, azok titkos kezelését
kérem (TITKOS SZÁM). Telephelyenként és szolgáltatás típusonként külön adatkezelési nyilatkozatot kell
kitölteni.
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On Line System Kft.
H-1037 Budapest, Montevideo u 3/b.
Tel.: (36-1) 999-0900, Fax: (36-1) 302-6225
e-mail: ugyfelszolgalat@intellicom.hu

ADATKEZELÉSI ÚTMUTATÓ
1
Alapbejegyzés: az alapbejegyzés elsősorban az Előfizető saját adatainak megjelenítésére szolgál. Egy
bejegyzés tartalmazza: az Előfizető nevét, címét, E-mail és web címét, hívószámát, alcímét,
foglalkozását, a végberendezés típusát és az adatkezelési módot Az Előfizető a hangcsatornák számától
függően jogosult ingyenes tudakozói és telefonkönyvi bejegyzésekre. Minden további bejegyzés
többletbejegyzésnek minősül.

1 db ISDN30-as csatlakozás esetén:
30 db bejegyzés
1 db ISDN2-es csatlakozás esetén:
2 db bejegyzés
1 db analóg csatlakozás esetén:
1 db bejegyzés
2
E-mail, Web cím: csak akkor kell regisztrálni, ha a tudakozóban kifejezetten szerepeltetni kívánja. Ezek
az adatok telefonkönyvben nem jelennek meg.
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Alcím, Foglalkozás: egyéni előfizetők esetén foglalkozás, üzleti előfizetők esetén alcím, azaz szöveg
mező (például: központi fax, titkárság, ügyfélszolgálat, marketing, stb.). Csak akkor kell regisztrálni, ha
a telefonkönyvben kifejezetten szerepeltetni kívánja.
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Az adatkezelés módjánál kérjük az alábbi számok valamelyikét beírni:
1.
2.
3.
4.

Az adataim a telefonos és az Internetes tudakozóban és telefonkönyvben történő közzétételéhez
hozzájárulok.
Az adataim a telefonos és az Internetes tudakozóban és telefonkönyvben való közzététele
házszám megjelenítése nélkül történik.
Az adataim a telefonos és az Internetes tudakozókban történő közzétételét kérem, a
telefonkönyvben történő közzétételéhez nem járulok hozzá (REJTETT SZÁM).
Az adataim közzétételéhez nem járulok hozzá (TITKOS SZÁM).
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A végberendezéseknél kérjük az alábbi számok valamelyikét beírni (az 1-es az alapértelmezés, amely
szövegesen nem jelenik meg a telefonkönyvben. Ettől eltérő módozatot csak akkor kell regisztrálni, ha a
telefonkönyvben kifejezetten szerepeltetni kívánja):
1. Telefonkészülék
43. Fax

143. Telefon és fax egyben
45. Üzenetrögzítő berendezés

44. Modem, Adatátvitel
74. Faxposta
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Másodcím: az alapbejegyzés elsősorban az Előfizetőnek saját adatainak megjelenítésére szolgált, de
önmaga helyett az Előfizető megjelölheti az egyes hívószámok tőle különböző üzleti használóját, eltérő
megnevezést. Ilyenkor az Előfizető saját nevén szerepeltetett száma titkos bejegyzésre kerül 4-es
adatkezeléssel, (sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem jelenik meg), míg az üzleti használó,
vagy az eltérő megnevezés másodcímként 1-es adatkezeléssel kerül felvitelre. Csak akkor kell
regisztrálni, ha van ilyen használó, vagy másodcím adatokat kíván a tudakozóban szerepeltetni. A
másodcím külön díj ellenében rendelhető meg. (Díja, egyszeri 2000 Ft/szám.)?
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Többletbejegyzés: külön díj ellenében az Előfizető többletbejegyzés formájában, az előfizető saját
magát (pl. eltérő megnevezéssel), szervezeti egységét, vagy más üzleti Használót is bejegyezhet (a
másodcímmel ellentétben egyazon szám esetén minkét használó megjelenik a tudakozóban). Üzleti
Használó többletbejegyzése csak a tudakozóban jelenik meg, a telefonkönyvben nem, tehát csak 3-as
adatkezeléssel vehető fel. A többletbejegyzés használható abban az esetben is, amennyiben az előfizető
az alapbejegyzés maximálisan megadható bejegyzéseit már kihasználta és további bejegyzést szeretne a
tudakozóban feltüntetni. A telefonkönyvben többletbejegyzés nem adható meg. Csak akkor kell
regisztrálni, ha többletbejegyzést kíván megjelentetni. (Díja, egyszeri 5000 Ft/szám.)?

Irodaházak, ipari parkok: Amennyiben a telefonkönyvben egyazon telefonszámot több cégnéven is fel
kíván venni, a második, illetve további cégnevek adatai hirdetésként adhatóak fel, amit közvetlenül a
Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság Kft.-vel kell egyeztetni (elérhetőségek az útmutató utolsó
bekezdésében olvashatóak).
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Egyéb tudnivalók
A Szolgáltató az Előfizető távbeszélő alapadatait (név, cím, kapcsolási szám) és igény szerint telephelyét
a tudakozó és a telefonkönyv adatállományában az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. XII.13
Kormányrendeletben foglaltak alapján kezeli.
A Telefonkönyvbe az Előfizető kérésére, az általa megadott tartalommal felvett adatokért a Szolgáltató
nem tartozik felelősséggel. A Telefonkönyvben megjelent, nyilvánosságra hozott adat esetleges további
felhasználását a Szolgáltató megakadályozni nem tudja.
Az Előfizető a felsorolt három adatkezelési mód közül bármelyiket választja is, az annak megfelelő
kezelést alapbejegyzésként a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Felhívjuk figyelmét, hogy az
Adatkezelési Nyilatkozat az előfizetői Szerződés részét képezi, így azt az Előfizetői Szerződéssel és a
többi Melléklettel egyidejűleg kérjük visszaküldeni. Amennyiben az Előfizető az adatkezelési hozzájárulást
nem juttatja vissza a Szolgáltatóhoz, nem tölti ki, vagy nem egyértelműen tölti ki, úgy a Szolgáltatónak
nem áll módjában az adatait közzétenni – ami azt jelenti, hogy az adatokat titkosként kezeli.
Ha az Előfizetőnek azonos helyen (lakcím, telephely) több helyhez kötött telefon állomása van, a
Szolgáltató azokat a névsorba egy címen veszi fel. Ha egy alközpont több főáramkörrel csatlakozik az
előfizetői központhoz, és ez a vonalcsoport PBX sorozatba van rendezve, - azaz a megadott szám
(vezérszám) hívása esetén az alközpont automatikusan az éppen szabad áramkörön keresztül hozza létre
a kapcsolatot – a Szolgáltató a névsorba csak az ún. vezérszámot veszi fel.
A választott adatkezelési mód mindaddig érvényben marad, ameddig az Előfizető azt nem módosítja. Új
Telefonkönyv kiadása előtt a Szolgáltató nem kér adategyeztetést.
Az Előfizető bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát. Ha
az Előfizető szerződéskötés során új adatkezelést ad meg, vagy meglévő szerződés esetén módosítja az
adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát, akkor a Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető adatairól a
Tudakozón keresztül a bejelentést követő 15. munkanap után a módosításnak megfelelően ad
felvilágosítást. Továbbá vállalja, hogy a bejelentést követően kiadandó Telefonkönyvben – amennyiben a
bejelentés időpontjában a kézirat lezárása még nem történt meg – a módosított adatokat jelenteti meg.
Nyilatkozattételre csak az Előfizető jogosult. Amennyiben adataiban változás következik be, kérjük, hogy
arról az adatváltozást követő 15 napon belül tájékoztassa a Szolgáltatót.

Kiemelt forma, hirdetés
Amennyiben adatait a Telefonkönyvben kiemelt formában, hirdetésként kívánja közölni, kérjük , forduljon
közvetlenül a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság Kft.-hez.
A Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság elérhetősége:
Cím: 2040 Budaörs, Baross utca 89.
Telefon: 06 (23) 504-787
Fax: 06 (23) 504-951

www.mtt.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@mtt.hu
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