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A Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., Cg.: 13-10-040409, a továbbiakban: 
„Telenor”) szolgáltatásainak, illetve ajánlatainak a címzettekhez történő eljuttatásával reklámozás, ajánlatadás 
érdekében az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli a személyes adat alapján azonosított vagy 
azonosítható természetes személyek (a továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatait. A jelen tájékoztató az 
Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletének 11. pontjában foglaltakat részletezi. Az Adatvédelmi 
nyilvántartásba vétel száma: NAIH 52098/2012. 

I. A tevékenység folytatása 

1) Jogszabályi háttér 

A Telenor mint adatkezelő tevékenysége során 
garantálja az alábbi törvényekben meghatározott 

jogok érvényesülését, gondoskodik az Érintettek 
személyes adatai kezelésére előírt követelmények 
teljesüléséről: 
 az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény („Infotv.”); 

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény; 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény; 

 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját 

szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvény;  

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv").  

2) A tevékenyég gyakorlásának szabályai, az 
adatkezelés jogalapja 

A Telenor az Érintett hozzájárulása esetén abból a 
célból, hogy az Érintett naprakész információkkal 
rendelkezzen az őt érintő telenoros szolgáltatásokról, 
akciókról, vagy személyre szabott ajánlatokról 
értesüljön, megismerteti szolgáltatásait, ajánlatait, 
akcióit.  A Telenor termékei, szolgáltatásai 
értékesítésének előmozdítása során, és ezek vagy 
ezzel összefüggésben a vállalkozás népszerűsítésére 

irányuló tevékenysége alkalmával a II. 1) pontban 
meghatározott személyes adatokat az alábbiak szerint 
kezeli, továbbá biztosítja, hogy e tevékenysége során 
az Érintetteknek küldött anyagok tartalmazzák az 
Ekertv-ben előírt kötelező tájékoztató adatokat 
(például az elektronikus hirdetés e jellegét, feladó 
személyét). A Telenor az Érintett hozzájárulása esetén 
az ajánlatok, reklámok küldése előtt számítástechnikai 
rendszereivel, azaz emberi beavatkozás nélkül 
tanulmányozhatja is az Érintett felhasználási szokásait 
(például a szolgáltatások igénybevételének időpontját, 

időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, 
összesített adatot arról, hogy a szolgáltató honlapját 
látogatók mely aloldalakat keresik fel) abból a célból, 
hogy a felhasználási szokásokat, illetve igényeket a 
szolgáltatások tervezése, egyedi ajánlatok készítése 
során figyelembe vegye. Telenor e tevékenysége 
során az adatok biztonságos kezelésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak eleget téve különböző 
szervezési és technikai intézkedést alkalmaz (Infotv. 
7. §-a szerint pl. a rendszerek üzemzavar esetén 
történő helyreállíthatóságát). Telenor az Érintettet 
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton, 

automatizált hívó és üzenetküldő rendszeren (pl. sms, 
mms, e-mail) keresztül, illetve postai úton is jogosult 
megkeresni. 

 

Az Érintett bármikor díjmentesen jogosult a 

hozzájárulását visszavonni, módosítani. 

Nem tartozik a jelen tájékoztató hatálya alá az a 
tájékoztatás, amelynek közlése az Érintett érdekében 

szükséges, így például szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos hasznos vagy technikai jellegű információ, 
karbantartási üzenet, biztonsági figyelmeztetés, vagy 
a más, meglévő előfizetéssel összefüggő egyéb 
információ, pl. új fizetési konstrukció, sávszélesség-
bővítés stb.), illetve amely közlés az előfizetői 
jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást 
tartalmaz. 

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés 

célja 

1) A kezelt adatok köre az Érintettre 
vonatkozóan 
a) név, lakó-, tartózkodási hely; 
b) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek; 
c) életkor, nem; 
d) e-mail cím; 

e) telefonszám(ok); 
f) előfizetések adatai (pl. SIM kártya típusa, 

feltöltés módja, gyakorisága, hűségvállalás); 
g) különböző típusú előfizetések; 
h) fizetési szokások (fizetés módja, gyakorisága); 
i) ügyfél elégedettségi visszajelzések; 
j) forgalmi adatok;  
k) különböző szolgáltatások, adatok, alkalmazások 

használatára vonatkozó felhasználási információk 
(pl.: látogatott internetes tartalmak, ezek 
időpontja, tartama); 

l) földrajzi helymeghatározási adatok;  

m) az ÁSZF 2. számú mellékletének I. fejezet 11. 
pontjában felsorolt egyéb adatok, és 

n) a fenti adatokból képzett adatok, 
következtetések vagy ezek kombinációja. 

2) Az adatkezelés célja 
a) Érintett azonosítása, kapcsolattartás; 
b) Érintett igényeinek felmérése; 

c) a Telenor szolgáltatásainak ajánlása;  
d) személyre szabott ajánlatok továbbítása; 
e) reklámok közlése; 
f) a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek 

kiaknázása; 
g) a felhasználói élmény fokozása. 

III. A személyes adatok kezelésének ideje 

A Telenor az adatokat az Érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig, illetve az előfizetői jogviszony 
megszűnéséig kezeli, kivéve, ha az Előfizető 
másképpen rendelkezett. 

IV. A személyes adatok tárolásának módja 

A Telenor az adatokat keletkezésük módjának 
megfelelően írásban, vagy a dokumentumról készített 
elektronikus másolat formájában, illetve elektronikus 
formában tárolja. 
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V. A személyes adat továbbításának esetei 

1) Az Infotv. 10. §-a értelmében a II. 1) 
pontban felsorolt adatok átadhatók 

azoknak, akik a Telenor megbízásából – erre irányuló 
szerződés alapján – a Telenor érdekében 
adatfeldolgozási tevékenységet végeznek, különösen 
ideértve a Telenor csoportba tartozó EGT-állam 
területén bejegyezett társaságokat. Az ilyen módon 
átadott adatokkal kapcsolatban az adatot átvevőket a 
Telenorral azonos kötelezettség, ideértve a titoktartási 

kötelezettséget is, terheli.  

2) Az Infotv. 5. § (1) értelmében a II. 1) 
pontban felsorolt adatok továbbíthatók 

az Érintett hozzájárulása esetén a Telenor szerződő 
partnereinek, akik adatkezelőként járnak el, abból a 
célból, hogy e harmadik személyek kedvező 
ajánlataikkal, vagy közvélemény- és piackutatás 
céljából az Érintetteket megkeressék. Az adatot 

átvevőket a Telenorral azonos titoktartási 
kötelezettség terheli. 

VI. Az érintett jogai 

1) Tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás 

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az Érintett jogosult 
arra, hogy a Telenor által kezelt személyes adatai: 

a) kezeléséről tájékoztatást kérjen; 
b) helyesbítését kérje; 
c) törlését vagy zárolását kérje. 

a) Az Érintett bármikor kérheti, hogy a Telenor 

adjon tájékoztatást az általa folytatott 
adatkezelésről, így különösen az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó 
személyéről.  

b) Az Érintett kérheti személyes adatai 
helyesbítését, ha a kezelt adatok nem felelnek 

meg a valóságnak.  

c) Telenor az Érintettre vonatkozó személyes 
adatokat törli, ha: 
 az adatkezelés jogellenes; 
 az Érintett az adatok törlését kéri; 
 az Érintett személyes adata hiányos vagy 

téves, és ez az állapot jogszerűen nem 

orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény 
nem zárja ki; 

 az adatkezelés célja megszűnt; 
 azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Az Érintett törlés iránti kérelme kizárólag az Érintett 
hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére 
vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által 

elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok 
körét. A Telenor az Érintett személyes adatainak 
kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is 
jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az 
Érintett adatainak kezelése a Telenor mint adatkezelő 
jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos 
érdekének érvényesítése céljából szükséges. 

Törlés helyett az Érintett kérheti személyes adatainak 

zárolását. Adatzárolás esetén az Érintett személyes 
adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, 
amelyek az adatok további kezelését végleges vagy 
határozott időre korlátozzák.  

Az Érintett a kérelmét elküldheti e-mailben az 
adatvedelem@telenor.hu címre, vagy faxon: 

+3614646111, illetve postai úton a 2045 Törökbálint, 
Pannon út 1. címre, valamint előterjesztheti kérelmét 
telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán 
is. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása a 
leiratkozas@telenor.hu e-mail címre küldhető el. 

Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően az Érintett 

kérelmének a Telenor a kérelem kézhezvételét követő 
legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban 
eleget tesz. Az Érintett az adatkezelésről évente egy 
alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. 
Amennyiben az Érintett ugyanarra az adatkörre 
vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, 
úgy a Telenor jogosult költségtérítést kérni (5000,-
Ft/hangfelvétel, 15,-Ft/lap). Az Érintett által már 

megfizetett költségtérítés összegét a Telenor az 
Érintett részére visszatéríti, amennyiben pl. az Érintett 
személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az 
adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek.  

Amennyiben a Telenor az Érintett kérelmét nem találja 
megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, 
úgy a Telenor a kérelem elutasításának ténybeli és 
jogi indokait, a jogorvoslattal együtt a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az 
Érintettel.  

2) Tiltakozáshoz való jog 

Az Infotv. 21. § (1) alapján az Érintett tiltakozhat 

személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes 
adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges 
(kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a 
személyes adat felhasználása vagy továbbítása 
közvetlen ajánlatadás, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik. 

A Telenor a tiltakozást az Érintett kérelmének 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről az 
Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a Telenor 
az Érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és 
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá 
az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

VII. Az érintett jogorvoslati lehetőségei 

Amennyiben az Érintett kérelme a Telenor által 

elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az 
Érintett az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 
bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az 
Érintett a Telenor fenti VI. 2) pont szerint meghozott 
tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, 
illetve ha a Telenor a 15 napos határidőn belül nem 
dönt, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a 
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz 
fordulhat. 
VIII. Adatvédelmi felelős: dr. Bényi Orsolya,  
Tel: 36 20 930 4000, adatvedelem@telenor.hu. 
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