
   

 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
 

 

 

Telenor ügyfél – az Előfizető – adatai: 

Név:  

Születési hely, idő:  

 
Felhasználó adatai: 

Név:  

Születési idő:  

Személyi igazolvány száma:  

 
Kiskorú esetén szülő vagy törvényes képviselő adatai, amennyiben nem azonos az Előfizetővel: 

Név:  

Lakcím: 

Születési idő:  

Személyazonosító okmány száma:  

 
A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Előfizető az ő fent feltüntetett nevét, születési idejét és 
személyi igazolvány számát a Telenor Magyarország Zrt-nek (Telenor) megadja és az adatok 
megadásával Előfizetői szerződést kössön a Telenorral.  

A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy a Telenor Magyarország Zrt. az születési idejét és 
személyi igazolvány számát rögzítse és a mindenkor hatályos adatkezelésre vonatkozó 
szabályok szerint tárolja. 

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen 
és megfelelő tájékoztatás alapján történt. 

Adatkezelő: Telenor Magyarország Zrt., 2045 Törökbálint, Pannon út 1., 
adatvedelem@telenor.hu 

A kezelt személyes adatok köre: A Felhasználó neve, születési ideje és személyi igazolvány 
száma. 

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása.  

Az adatkezelés céljai: a jelen Nyilatkozat alapján kötendő előfizetői szerződés szerinti 
tarifacsomag igénybevételi feltételeinek ellenőrzése és azzal összefüggésben visszaélések és 
csalás elkerülése. 

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának 
szempontjai:  

Jelen hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig (esetleges 
igényérvényesítés esetén az igényérvényesítési idő végéig). 



   

 

Az adatok címzettjei: 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az informatikai rendszerünket üzemeltető 
szolgáltatók férhetnek hozzá. 

További információk:  

Személyes adatainak megadása önkéntes, nem tekinthető semmilyen, a Felhasználó szerződése 
megkötése vagy fenntartása feltételének. Amennyiben a Felhasználó megtagadná vagy később 
visszavonná hozzájárulását, vagy tiltakozna az adatkezelés ellen, amiatt a Felhasználóval 
szemben semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható (az Előfizető által kötött 
szerződés szabályozására a jelen nyilatkozat nem terjed ki). 

A Felhasználó hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja az 
adatvedelem@telenor.hu e-mail címre vagy fenti levelezési címünkre küldött írásbeli 
nyilatkozatával, mely esetben – anélkül, hogy a Felhasználót joghátrány érhetné – adatait 
haladéktalanul töröljük, illetve kérésére adatai hordozhatóságát biztosítjuk. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. A Felhasználó az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti a 
Felhasználóról tárolt adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Ahogy fentebb külön is 
felhívtuk figyelmét, a jogos érdek alapján történő adatkezelés kapcsán a Felhasználót bármikor 
megilleti a tiltakozás joga. Továbbá, jogszabályi feltételek fennállása esetén (így különösen, ha 
más jogszerű célból és jogalapon nincs szükségünk személyes adatának kezelésére) 
kérelmezheti a Felhasználóról tárolt adatok törlését, illetve az adatkezelés korlátozását (pl. ha 
vitatott az adatok pontossága).  

Amennyiben úgy gondolja, hogy adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: + 36 1 391 1400; Email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. 

Kiskorú (18. életévét nem betöltött személy) esetén jelen dokumentum aláírója teljes 
büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy ő a kiskorú szülője vagy 
törvényes képviselője. 

A Felhasználó, illetve kiskorú esetén a jelen dokumentum aláírója meghatalmazza az Előfizetőt, 
hogy a Felhasználó GDPR szerinti érintetti jogait gyakorolja a jelen meghatalmazás írásban 
történő visszavonásáig. 

 
A dokumentum eredeti példánya a Telenor Magyarország Zrt.-nél marad. 
 
 
Kelt.: ____________________________________________ 
 
 
 

____________________________________________________ 
Felhasználó  

Kiskorú esetén szülő vagy törvényes képviselő aláírása 
 

A fent írt meghatalmazást elfogadom: 
 
 

____________________________________________________ 
Előfizető aláírása 

 
 


