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Adatvédelmi rendelkezések 

 
 

I. Adatvédelemre vonatkozó általános rendelkezések 
 
A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy az általa átvett, rendelkezésére bocsátott, illetve 

bármely módon, akár a Szerződés megkötése, teljesítése kapcsán tudomására jutott, feldolgozott 
személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak és egyéb 
releváns ajánlásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint dolgozza fel: 

(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban "Infotv.") rendelkezéseinek, 

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban "NAIH"), a 
Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság (a továbbiakban "NMHH"), illetve az 95/46/EK 

irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport (a továbbiakban "WP29") 
ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak, és egyéb közleményeinek eleget téve. 

A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások a 

továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi Előírások". 

A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a Telenor megbízásából, illetve részére végzett 
tevékenység mindenben megfelel az Adatvédelmi Előírásoknak, a Szerződésnek, a Szerződés 

mellékletébe foglalt előírásoknak, valamint a Telenor mindenkori utasításainak. A Telenor kijelenti, 
a Partner pedig tudomásul veszi, hogy az Adatvédelmi Előírásoknak való megfelelés hiányában a 
Telenor a Szerződést nem kötötte volna meg. A Partner tudomásul veszi azt is, hogy a megfelelés 
hiánya a Partner részéről jelentős súlyos szerződésszegésnek minősül.   

Az Adatvédelmi Előírások alapján személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy 
azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban "Érintett") kapcsolatba hozható adat, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az 

adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek az Érintettel való kapcsolat helyreállításához szükségesek. Az 
Érintett különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, 
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Személyes adatok alatt kell 

érteni különösen, de nem kizárólagosan a Telenor előfizetőinek, munkavállalóinak vagy más 
magánszemélyeknek a személyes adatait. A Telenor által a Partner részére a Szerződés során 

átadott információk, adatok személyes adatokat is tartalmazhatnak, attól függetlenül, hogy e 
tényre a Telenor felhívja-e a figyelmet.  

A Partner a személyes adatokat csak és kizárólag a Szerződésnek megfelelően, illetve a Telenor 
által meghatározott cél elérése érdekében, a Telenor által adott utasítások és iránymutatások 
szerint dolgozhatja fel. A Partner a személyes adatok, vagy azok részei vonatkozásában az 
adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, és azokat kizárólag a Telenor rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a 
személyes adatokat a Telenor rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni, titokban tartani, 
törölni. A Telenor fenntartja kizárólagos jogosultságát a Partner rendelkezésére bocsátott adatok 
kezelésének céljával és feldolgozási módjával, valamint az ezeken az adatokon végzett bármely 
adatfeldolgozással kapcsolatos összes döntés meghozatalában. 
 
A Partner köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és védelméről, köteles továbbá 

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a Szerződés rendelkezéseinek érvényre juttatásához, illetve a Telenor 
érdekének biztosításához szükségesek. A Telenor a Szerződés fennállása alatt bármikor jogosult 
arra, hogy a Partner számára a személyes adatok biztonsága tekintetében előírásokat, 
kötelezettségeket állapítson meg. 
 
A Partner tudomásul veszi, hogy a személyes adatok megsértésének észlelése esetén a Telenort 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 órán belül írásban értesítenie kell abból a célból, hogy a Telenor a 
jogszabályban foglalt értesítési kötelezettségének eleget tegyen. Az értesítés szabályaira a 
Szerződés vonatkozó pontja, illetve a II. pontban említett szabályok irányadó. 
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A Partner köteles a Telenor kérésére bármikor, vagy az általa megjelölt határidőig, vagy a 

Szerződés megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján a birtokában lévő, vagy általa 

feldolgozott személyes adatokat, ideértve az azokat tartalmazó adathordozókat is, a Telenornak 
teljes körűen visszaszolgáltatni. 
 

II. ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK 
 

1. A PARTNER ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 

A Telenor a Partnert a Szerződés alapján adatfeldolgozási tevékenységgel bízza meg, amely az 
adatfeldolgozásra vonatkozó megbízást elfogadja. A Felek rögzítik, hogy a Partner által végzett 
adatfeldolgozási tevékenység alatt az Infotv. 3. §. 17. pontjában ("adatfeldolgozás") 
meghatározott tevékenységet értik, azaz az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot a személyes 

adatokon végzik. A Felek azt is rögzítik, hogy a Partner adatfeldolgozónak minősül, ez pedig az 
Infotv. 3. §. 18. pontjában ("adatfeldolgozó") meghatározott jelentéssel bír, azaz adatfeldolgozó az 
személy, illetve szervezet, aki vagy amely szerződés alapján személyes adatok feldolgozását végzi. 
A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés alapján a Partner részére átadott személyes adatok 

vonatkozásában a Telenor adatkezelőnek minősül, amely az Infotv. 3. §. 9. pontjában 
("adatkezelő") meghatározott jelentéssel bír. A Telenor által kezelt és feldolgozandó személyes 
adatokat a Szerződés tartalmazza.  

A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy nem érdekelt a feldolgozandó személyes adatokat 
felhasználó üzleti tevékenységben.  

2. AZ ADATOK BIZTONSÁGA 

A Partner a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel köteles védeni, különösen a jogosulatlan 
vagy véletlenszerű fizikai vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Partner 

köteles alkalmazni az összes olyan gyakorlati intézkedést, amelyekkel az előbbi események 
megakadályozhatóak. Ezek az intézkedések kiterjednek, de nem korlátozódnak a hardverre, a 
szoftverre, a helyreállítási eljárásokra és az adatokból kivont képernyőn megjelenített vagy 

nyomtatott adatokra, valamint az üzemeltetésben közreműködő személyek, és a felhasznált 
berendezések kiválasztására, valamint a szervezési intézkedésekre. A félreértések elkerülése 
érdekében a Felek rögzítik, hogy szervezési ismeretek magukban foglalják különösen, de nem 

kizárólagosan azt, hogy az alkalmazottak és egyéb személyek is betartsák és másokkal is 
betartassák az Adatvédelmi Előírásokat és a Szerződés rendelkezéseit. A Partner a Szerződés 
teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat különösen köteles olyan módon tárolni, 
hogy azokhoz arra jogosulatlan harmadik személyek ne férjenek hozzá, azokat ne ismerhessék 
vagy változtathassák meg. A minimális biztonsági intézkedések felsorolását az 
Információbiztonsági előírások Partnerek részére című dokumentum tartalmazza. 

A Partner által a személyes adatok biztonsága érdekében alkalmazott műszaki és szervezési 

intézkedéseknek a személyes adatokkal kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 
biztonsági szintet kell nyújtaniuk, valamint tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére 
és több lehetséges megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű 
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Telenornak. Arról, hogy adott 
esetben mi minősül aránytalan nehézségnek, a Telenor és a Partner egyeztetnek, azonban ebben a 
kérdésben végső soron a Telenor álláspontja az irányadó.  

A Partner kijelenti, hogy 

(a) a személyes adatok feldolgozása megfelel a mindenkor hatályos Adatvédelmi Előírásoknak; 
(b) csak a Telenor nevében, utasításaival, továbbá a Szerződés rendelkezéseivel összhangban 

dolgozza fel a személyes adatokat; amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni 
ezeknek a követelményeknek, előzetesen, ha erre nincs mód, haladéktalanul írásban 
tájékoztatja erről a Telenort, aki ez esetben jogosult felfüggeszteni az adattovábbítást 
és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani; 

(c) nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a Telenortól kapott 
utasítások és a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését; abban az esetben, ha a 
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jogszabályok módosítása előreláthatóan jelentősen hátrányos hatással lenne a 

Szerződésben rá vonatkozóan megállapított kötelezettségekre, mihelyt tudomást szerez 

erről, azonnal értesíti erről a Telenort, amely ebben az esetben a Telenor jogosult 
felfüggeszteni a Partnerrel való együttműködést és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani; 

(d) a személyes adatok feldolgozása előtt végrehajtotta az Információbiztonsági előírások 
Partnerek részére című dokumentumban meghatározott minimális technikai és szervezési 
biztonsági intézkedéseket; 

(e) megfelelő időben és szakszerűen reagál a Telenortól érkező, a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó valamennyi kérdésre; 

(f) a Telenor kérésére lehetővé teszi az adatfeldolgozói tevékenységek auditját, amelyet a 
Telenor vagy a megfelelő képzettséggel rendelkező, az adatok bizalmas kezelésére 
kötelezett, a Telenor által kiválasztott, szakértő vagy szakértők csoportja végez. 
  

A Partner részére átadott adatállományt csak a partneri munka (Szerződés tárgyához kapcsolódó 
adatfeldolgozási tevékenység) teljesítésével összefüggésben és csak az ahhoz szükséges 
mértékben ismerhetik meg a kifejezetten a partneri munka teljesítése érdekében dolgozó 
alkalmazottak. 

A Partner által végzett tevékenység teljesítése során a Partner informatikai rendszerének minden 
adatfeldolgozási tevékenységet naplófájlban (felhasználónév, időbélyeg, melyik fájlt, vagy ha 
részletesebben meghatározható, melyik adatot nyitott meg a felhasználó és milyen műveletet 

végzett) kell rögzítenie, a naplófájlban minden egyes adatfeldolgozási műveletet meghatározott 
személyhez köthető módon kell rögzíteni. 

3. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 

A Partner kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy az Infotv. 10. § (2) bekezdése alapján kizárólag 
abban az esetben vehet igénybe alvállalkozót a személyes adatok feldolgozásával összefüggő 
tevékenység ellátásra (a továbbiakban "További Adatfeldolgozó"), ha az erre irányuló szándékáról 
a Telenort előzetesen írásban értesíti és ahhoz a Telenor előzetesen írásban hozzájárul.  

A Partner kijelenti és szavatol azért, hogy minden egyes További Adatfeldolgozója vállalja, hogy a 
Szerződésben foglalt, a Partnerre vonatkozó kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

4. AZ ADATFELDOLGOZÁS HELYSZÍNE 

A Partner a személyes adatokat kizárólag Magyarország területén dolgozza fel. A Partner 
tudomásul veszi, hogy a Telenort tájékoztatja minden olyan helyszínről, ahol az a személyes 
adatok feldolgozására sor kerül, illetve ezek megváltoztatásáról, a változást megelőző 30 napon 

belül.  

A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az Európai Gazdasági Térség (EU tagállamai és 
Norvégia, Izland és Liechtenstein) területén kívül kívánja feldolgozni a személyes adatokat, akkor 
erről a szándékáról a Telenort köteles előzetesen írásban értesíteni és arra csak akkor jogosult, ha 
ahhoz a Telenor írásban hozzájárult. 

5. A PARTNER EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

A Partner köteles azonnal értesíteni a Telenort, amennyiben tudomására jut, hogy a személyes 

adatokat vagy azok egy részét a Partner által jelenleg vagy korábban alkalmazott dolgozó, További 
Adatfeldolgozó vagy bármilyen más személy véletlenül vagy jogosulatlanul nyilvánosságra hozta 

vagy felhasználta. A Partner az adatok ilyen nyilvánosságra kerülésével vagy felhasználásával 
kapcsolatos, általa ismertté vált tényeket haladéktalanul ismerteti a Telenorral. 

Ha harmadik személy közvetlenül a Partnert keresi fel az adatokkal kapcsolatos bármely igénnyel, 
a Partner erről köteles azonnal értesíteni a Telenort, aki az adat vonatkozásában adatkezelőnek 
minősül. A Partner kizárólag olyan mértékig teljesítheti a harmadik személyek kéréseit, amennyire 

számára a Telenor írásban felhatalmazást ad, vagy adott. 

A Partner vállalja, hogy teljes körűen együttműködik a Telenorral és ellátja a szükséges 
dokumentációval, információval és egyéb támogatással, amely a NAIH, az NMHH, más illetékes 
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hatóság vagy bíróság, valamint az Érintettek által feltett és az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó 

kérdések kielégítő megválaszolásához, továbbá a Telenornak a Partner tevékenységével 

kapcsolatba hozható folyamatban lévő vagy kilátásban lévő jogvitájának rendezéséhez szükséges. 

6. SZEMÉLYES ADATOK MEGSÉRTÉSE (DATA BREACH)  

A Telenor számára – és így adatfeldolgozást végző alvállalkozói számára is – jogszabályi 
kötelezettség, hogy műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodjon az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás biztonságának, valamint a szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes 
adatok védelméről. A személyes adatok megsértését (a továbbiakban "Biztonsági Esemény") jelenti 

a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben 
továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok.  

A Partner vállalja, hogy bármilyen Biztonsági Esemény észlelése esetén haladéktalanul, de 
legkésőbb annak észlelését követő 8 órán belül értesíti a Telenort. 

A személyes adatok megsértésének észlelésére került sor, ha a személyes adatok megsértését 
eredményező biztonsági esemény bekövetkeztéről a Partner kellő tudomást szerezett. Annak 

mérlegelésekor, hogy történt-e olyan a személyes adatok megsértését eredményező biztonsági 
esemény, amely esetben az értesítést meg kell tenni, az adott eset összes körülményeit kell 
mérlegelni. Kétség esetén feltételezni kell, hogy Biztonsági Esemény történt, és az értesítést meg 
kell tenni. 

A Partner a Biztonsági Esemény az alábbi módok mindegyikén köteles értesíteni a Telenort:   

(a) fontosnak jelölt email útján, amelynek tárgya az alábbi figyelmeztetést tartalmazza: 
"SÜRGŐS – SZEMÉLYES ADATOK MEGSÉRTÉSE", és amelyet a Szerződésben megadott 

elérhetőségek mellett az alábbi címre is el kell küldeni: adatvedelem@telenor.hu; és 
(b) a fenti módon való tájékoztatás megküldését követően a Partnernek haladéktalanul 

telefonon fel kell hívnia a Telenornál meglévő kapcsolattartóit és/vagy a Telenor belső 
adatvédelmi felelősét, és telefonon is részletes tájékoztatást kell adnia a Biztonsági 
Eseményről. 
  

A Partnernek a legnagyobb körültekintéssel kell eljárnia azért, hogy a Telenor számára a lehető 

legjobban feltárja a Biztonsági Esemény körülményeit. Ez azt is magában foglalja, hogy a Partner 

részéről nem elégséges, ha a tájékoztatást pusztán e-mailen elküldi, hanem minden tőle telhetőt 
meg kell tennie annak érdekében, hogy telefonon beszéljen a Telenornál lévő kapcsolattartójával. 

A Partner a Biztonsági Eseménnyel kapcsolatban mindenben köteles követni a Telenor utasításait. 
A Partner semmilyen esetben sem jogosult közvetlenül értesíteni az NMMH-t, más személy vagy 
hatóságot, sem pedig az előfizetőket, felhasználókat vagy más magánszemélyeket. Erre csak akkor 

kerülhet sor, ha erre a Telenor kifejezetten és írásban utasította. Ez a kötelezettség nem gátolja a 
Partnert abban, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, így különösen, de nem 
kizárólagosan az NMHH vagy a NAIH közvetlen megkereséseire reagáljon. Ugyanakkor ilyen 
esetben a Partnernek a megkeresés kézhezvételét követően haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie 
a Telenorral és együtt kell működnie a Telenorral. A Partner vállalja, hogy a Telenort 
haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül értesíti, amennyiben az adatokkal 
kapcsolatban bármilyen megkeresés érkezik hozzá, így különösen, ha az érintett, az NMHH, a NAIH 

vagy más illetékes hatóság vagy bíróság kér tájékoztatást. 

Az értesítésnek a mindenkori vonatkozó jogszabályban meghatározott adatokat, illetve 
információkat kell tartalmaznia, így különösen az 1. sz. függelékben felsorolt információkat. A 

Telenor további részletes információkat és instrukciókat adhat a Partner részére azzal 
kapcsolatban, hogy milyen tájékoztatást és további kommunikációt kell folytatnia, illetve milyen 
magatartást kell tanúsítania Biztonsági Esemény észlelése és utánkövetése esetén.  

Amennyiben a Partner További Adatfeldolgozókat vesz igénybe, akkor a Partner kötelezettsége, 

hogy minden egyes További Adatfeldolgozója vállalja, hogy a jelen pontban foglalt 
kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, így különösen, de nem kizárólagosan 
bármely Biztonsági Esemény észlelése esetén a fentieknek megfelelően jár el. Ebben az esetben a 
Telenor és a Partner megállapodhatnak a Telenor részére történő tájékoztatás megtételére 
hosszabb határidőkben, de a Partnernek további adatfeldolgozók igénybevétele esetén is 
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értesítenie kell a Telenort haladéktalanul, de legkésőbb a Biztonsági Eseménynek a további 

adatfeldolgozó által történő észlelését követő 6 órán belül.  

1. számú függelék – Biztonsági esemény során megadandó adatok  
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1. számú függelék - BIZTONSÁGI ESEMÉNY LEÍRÁSA 

 

 

1. A szolgáltató azonosító adatai 
 

1.1 A szolgáltató neve: Telenor Magyarország Zrt. 

1.2 Kapcsolattartó neve: dr. Bényi Orsolya, adatvédelmi felelős 

1.3 Kapcsolattartó elérhetősége: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 
obenyi@telenor.hu 

1. Értesítés: Első bejelentés 

2. A személyes adatok megsértéséről szóló bejelentés – első rész 
 

2.1 Az esemény bekövetkeztének időpontja:  

2.2 Az esemény észlelésének időpontja:  

2.3 A személyes adatok megsértésének 
módja és körülményei: 

 

2.4 Az érintett személyes adatok jellege és 

tartalma: 

 

2.5 A szolgáltató által az érintett személyes 
adatok vonatkozásában alkalmazott 

(vagy alkalmazni tervezett) műszaki, és 
szervezeti intézkedések: 

 

2.6    A bejelenteni kívánt ügyben esetlegesen érintett további szolgáltató adatai 
 

2.7 Szolgáltató neve:  

2.8 Kapcsolattartó neve:  

2.9 Kapcsolattartó elérhetősége:  

2.10 Szerepe az adatkezelésben:  

3. A személyes adatok megsértéséről szóló bejelentés – második rész 

További információ a személyes adatok megsértéséről 

3.1 A személye adatok megsértéséhez 
vezető esemény összefoglalása: 

 

3.2 Az érintett előfizetők vagy 

magánszemélyek száma: 

 

3.3 Lehetséges következmények és 
kedvezőtlen hatások:  

 

3.4 Lehetséges kedvezőtlen hatások 
enyhítésére a szolgáltató által hozott 

műszaki, és szervezeti intézkedések: 

 

4. Határokon átnyúló vonatkozások 
 

4.1 A személyes adatok megsértésének 
érintettjei között vannak más tagállamokban 

található előfizetők vagy magánszemélyek? 

igen/nem 

 

mailto:obenyi@telenor.hu

