Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
1.

Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Név: On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft.
Rövid név: On Line System Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Nyugati szárny. ép. 2. em. F214C02
Telefon: 06 (1) 999-0900
Telefax: 06 (1) 302-6225
E-mail: adatkezelo@intellicom.hu
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 7.30-17.30
Cégjegyzékszám: 01-09-880493
Adószám: 12517950-2-42
Adatvédelmi felelős: Varga Ferenc
Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: +36 1 999 0907
(továbbiakban, mint az Adatkezelő)
A tárhelyszolgáltatást az adatkezelő végzi.

2.
Az Adatkezelési Nyilatkozat tartalma, célja és az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló
jogszabályok

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tákékoztató) összefoglalja,
hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://intellicom.hu/ címen elérhető weboldal (a továbbiakban
a Weboldal) felhasználóinak, valamint az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban állók (a továbbiakban
Felhasználó, Előfizető) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal
arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.
Az ON LINE SYSTEM Kft. elkötelezett előfizetői és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ON LINE SYSTEM Kft.
a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az ON LINE SYSTEM Kft. tekintettel arra, hogy számára
az üzleti ügyfelek bizalmas adatai éppoly fontosak, mint a természetes személyeké, ezért az adatvédelmi
törvény előírásain felül vállalja, hogy nem csak természetes személy, de jogi személy ügyfelei tekintetében
is alkalmazza rendelkezéseit.
Az ON LINE SYSTEM Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:
ü 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
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ü 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről;
ü 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
ü 2003. évi XCII. törvény – az adózás rendjéről (a továbbiakban Art.);
ü 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban Eht.);
ü 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet – az 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról;
ü 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok
megkötésére vonatkozó részletes szabályokról;
ü 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet – az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének
különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az
azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
ü 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet – az elektronikus hírközlési szolgáltatás során alkalmazható
közvetítőválasztásról.

3.

Fogalmak

Jelen meghatározások kizárólag az adatvédelmi szabályozás tekintetében irányadóak, amennyiben az
Adatkezelő egyéb dokumentációjában, szerződéseiben az alábbi definícióktól eltérő fogalmakat használ,
úgy más jogterületekre azokat kell alkalmazni.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat
az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A
személy 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;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
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Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és
felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak;
Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás,
amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből és ahol ez
értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett
szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs
társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem
elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak;
Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus
hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság;
Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más
szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll;
Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely
elektronikus hírközlő hálózathoz vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan
elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történő fizikai és logikai
csatlakoztatására vonatkozóan az előfizetővel előfizetői szerződést kötött;
Előfizetői szolgáltatás: a nyilvánosan elérhető, e törvény értelmében hálózati szolgáltatásnak nem
minősülő elektronikus hírközlési szolgáltatás;
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy
egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat;
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Fogyasztó: bármilyen természetes személy, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül eső
célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel;
Közvetítő szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely az előfizetői hozzáférést nyújtó
szolgáltatóval kötött hálózati szerződése alapján biztosítja az Előfizető választása szerinti esetekben a
hívott előfizető vagy szolgáltatás elérését;
Közvetítőválasztás: az elektronikus hírközlési szolgáltató előfizetőjének az a lehetősége, hogy a hívott
előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez megválassza a közvetítő szolgáltatót, amely az előfizetői hozzáférést
nyújtó szolgáltatóval összekapcsoláson keresztül nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást nyújt;
Társszolgáltató: az a szolgáltató, amely ellenérték fejében elektronikus hírközlési szolgáltatásokat saját
szolgáltatása nyújtásához igénybe vesz vagy továbbértékesít.

4.

Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat
kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson
alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel (pl. személyi szám) csak belső
azonosítóként használható.
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5.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az ON LINE SYSTEM Kft. tekintettel arra, hogy számára az üzleti ügyfelek bizalmas adatai éppoly fontosak,
mint a természetes személyeké, ezért az adatvédelmi törvény előírásain felül vállalja, hogy nem csak
természetes személy, de jogi személy ügyfelei tekintetében is alkalmazza rendelkezéseit.
Az ON LINE SYSTEM Kft. az előfizetők részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint
az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezeli:
a) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
b) természetes személy előfizető esetén az előfizető (születési) neve, anyja neve, születési helye és
ideje;
c) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási
száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma;
d) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
e) az Előfizető címe és az állomás típusa;
f) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
g) a hívó és a hívott előfizetői számok;
h) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme;
i) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
j) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
k) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
l) távbeszélő szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem
elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
m) az Előfizető számlázási címe;
n) az állomás létesítési címe;
o) a kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;
p) az Előfizető T-Com, UPC (Monortel), vagy Invitel ügyfélszáma.
Az a-c) pontban foglalt adatokat az előfizetői szerződés megszűnéséig (Eht. 157. § (2)-(3)), illetve a számviteli
(gépi és nem gépi) bizonylatokon az adó megállapításához való jog elévüléséig (Art. 47. § (3), d-l) szerinti
adatokat az előfizetői szerződésből eredő igények elévüléséig (teljesítést, késedelmet követő egy év) kezeli
(Eht. 157. § (3)), kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő.
A h) pont szerinti adatokat tartalmazó, a rendszerében keletkezett fájlokat (CDR) az annak alapján kiállított
számlára vonatkozó elévülést (teljesítést, késedelmet követő egy év) követő 1 év után, 30 napon belül törli
(Eht. 157. § (3)). A 6.4 szerinti adatszolgáltatás biztosítása céljából az a-c) adatokat a szerződés
megszűnéséig, míg a d-l) szerinti adatokat három évig megőrzi (Eht. 157. § (7)). E kötelező adatkezeléseket
a hivatkozott jogszabályhelyek rendelték el. Az m-p) pont szerinti adatokat az előfizetői szerződésből eredő
igények elévüléséig (teljesítést, késedelmet követő egy év) kezeli, az érintett hozzájárulása alapján.

6.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az ON LINE SYSTEM Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
elektronikus hírközlő eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
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a)
b)
c)
d)

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az ON LINE SYSTEM Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
Az ON LINE SYSTEM Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.
Az ON LINE SYSTEM Kft. informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás,
kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések
és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Tájékoztatjuk az Előfizetőket és használókat, hogy az
interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek
az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására,
vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.

7.

Személyes adatok továbbításának esetei

TÁRSSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE
Az ON LINE SYSTEM Kft. az Előfizetői szerződés részeként kitöltött Előfizetői nyilatkozatot a 4. a-e) és m-p)
szerinti adatokkal – az előfizető hozzájárulása esetén – továbbítja a szolgáltatás teljesítésében
közreműködő szolgáltatók részére a Szolgáltató-választás beállítása céljából. Ezen szolgáltatók adatait az
Előfizetői nyilatkozat tartalmazza.
ÜZLETSZERZÉS, PIACKUTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS
Az ON LINE SYSTEM Kft. saját üzletszerzési céljából csak az Előfizető kifejezett előzetes hozzájárulásával
kezeli a 4. a-l) szerinti adatokat (Eht. 157. §). Emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszert az
Előfizető tekintetében csak akkor alkalmaz közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra, ha ehhez az
Előfizető előzetesen hozzájárult. Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon
vagy egyéb elektronikus hírközlési úton nem továbbít annak az Előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem
kíván ilyen közlést fogadni (Eht. 162. §) A már meglévő előfizetői hozzájárulás esetén a Szolgáltató az
előfizető hozzájárulását megadottnak tekinti, de kizárólag saját hasonló termékek vagy szolgáltatások
tekintetében (226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. §).
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Amennyiben a Felhasználó használja a Weboldalt, megerősíti, hogy teljeskörűen elolvasta, tartalmában
megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor a Felhasználó úgy dönt, hogy Weboldali
Megrendelésnél, Regisztrációnál bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását,
tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel a Felhasználó elfogadja az Adatkezelőnek a jelen
Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Megrendelés
(rákattint a „Megrendelem” gombra) és a Regisztráció (rákattint a „Regisztráció“ gombra) előfeltétele,
különben a Felhasználó nem tudja a kért szolgáltatást megrendelni. Amennyiben a Felhasználó nem ért
egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!
NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG RÉSZÉRE
A Nemzeti Hírközlési Hatóság határozata alapján az ON LINE SYSTEM Kft. az elektronikus hírközlési
szolgáltatásra, tevékenységre vonatkozó olyan adatokat szolgáltathat, amelyek szolgáltatások
igénybevételéhez, a hálózati szolgáltatások megvalósításához, továbbá a hatóság hatáskörébe utalt
feladatok végzéséhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok üzleti titoknak minősülnek (Eht. 151.§).
MÁS HATÓSÁGOK RÉSZÉRE
Tájékoztatjuk Előfizetőinket, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok és a nyomozó hatóságok, továbbá a
frekvenciagazdálkodó hatóságok a szolgáltatás igénybevételével továbbított közléseket megfigyelhetik,
lehallgathatják, tárolhatják, vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módon
beavatkozhatnak. Az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás alapos gyanúja
esetén a nyomozó hatóság az Előfizető vagy a felhasználó írásbeli kérelmére az Előfizető vagy a felhasználó
használatában lévő végberendezésen folytatott beszélgetés, üzenetküldés, e-mail levelezés útján vagy más
módon továbbított közlést lebonyolítók személyes adatait a kérelemben foglalt időhatáron belül
megismerheti és rögzítheti (Eht. 155. §). A 4. a-l) szerinti adat közül azok, amelyek az adatkezelés céljához
szükségesek, a Szolgáltató jogszerű határozat alapján átadja a nemzetbiztonság, a honvédelem és a
közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer
jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak (Eht. 157.§).
EGYÉB SZERVEZETEK FELÉ
A 4. a-l) szerinti adat közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, az ON LINE SYSTEM Kft. –
amennyiben a cél másként nem teljesíthető – átadja

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik; különös tekintettel az ON LINE
SYSTEM Kft. által a követelések kezelésére megbízott cégekre
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak (Eht. 157. §).
KÖZÖS ADATÁLLOMÁNY (FEKETE LISTA)
Az ON LINE SYSTEM Kft. a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának
megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott igénybejelent ők (akik az egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben
fennálló, 3 hónapot meghaladó díjtartozással rendelkező, vagy a korábban fennálló előfizetői szerződését
jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőzően 6 hónapon belül mondták
fel) szerződéskötés megtagadásának céljából jogosult a 4. a-l) szerinti adatok köréből az Előfizető
azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadás alábbi indokáról szóló tájékoztatást másik
elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg – azzal az adattartalommal –
közös adatállományt létrehozni.
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Az átadás lehetséges indokai:
a) számlatartozás miatt a Szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy
b) számlatartozása miatt a Szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető
ellen, illetve az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) az igénylő, illetve az Előfizető kár okozása érdekében a Szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan
hamis, hamisított vagy érvénytelen).
Az ON LINE SYSTEM Kft. az Előfizetőt (igénylőt) haladéktalanul tájékoztatja az adatátadás tényéről. Az
adatállományból adatot igényelhet
a) az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag fenti célra,
b) az ÁSZF 1.6. pontjában felsorolt szervezet, illetve hatóság,
c) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot
tartalmaz (Eht. 158 §).
ELŐFIZETŐI NÉVJEGYZÉK
Az ON LINE SYSTEM Kft. előfizetői listájában (adatbázisában) tartja nyilván az Előfizető azonosításához és
az általa igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat. Tekintettel arra, hogy a végponti
csatlakozást nem az ON LINE SYSTEM Kft., hanem a Hozzáférést Biztosító Szolgáltató bocsátja az Előfizető
rendelkezésére, így az ON LINE SYSTEM Kft-nek saját hívószám-mezővel nem szükséges rendelkeznie, az ON
LINE SYSTEM Kft. előfizetői névjegyzéket nem készít.
AZONOSÍTÓKIJELZÉS ÉS HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS
Tekintettel arra, hogy a végponti csatlakozást és a főközponti programozásokat nem az ON LINE SYSTEM
Kft. bocsátja az Előfizető rendelkezésére, hanem a Hozzáférést Biztosító Szolgáltató így az ON LINE SYSTEM
Kft. a hívószám (hívóazonosító) kijelzéssel kapcsolatos igényeket (adatokat) nem kezel.

8.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az ON LINE SYSTEM
Kft. adatvédelmi felelőse útján. Az érintett kérelmére az ON LINE SYSTEM Kft., mint adatkezelő tájékoztatást
ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kér ő a
folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben az ON LINE SYSTEM Kft. költségtérítést állapít meg.
Az ON LINE SYSTEM Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az
adatvédelmi biztos elrendelte. Az ON LINE SYSTEM Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá
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mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte
el, vagy ehhez az érintett előzetesen hozzájárult;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik kivéve, ha ehhez az érintett előzetesen hozzájárult;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az ON LINE SYSTEM Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet,
az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az ON LINE SYSTEM Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az ON LINE SYSTEM Kft. az érintett adatainak
jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott
kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel lehet fordulni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.
Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.

Titoktartási kötelezettség

Az ON LINE SYSTEM Kft. alkalmazottai kötelesek a rájuk bízott titkokat megőrizni. Az alkalmazottak jelen
szabályzatban meghatározott feladatkörükön belül ismerhetik meg az Előfizetők és felhasználók személyes
adatait. A tudomásukra jutott információkat kötelesek megőrizni, és jelen szabályzat keretein belül
felhasználni.
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10.

Követeléskezelés

Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag a szolgáltató
jogosult a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő
célból és mértékig. Szolgáltató az előfizető személyes adatait a szolgáltatás igénybevétele, illetve a
jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az előfizető fizetési késedelembe esett, úgy a szolgáltató
felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
Előfizető hozzájárulását adja, hogy amennyiben a szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem
szerződésszerűen teljesíti és a szolgáltató az előfizetővel szembeni követelése behajtása érdekében
követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az előfizető adatainak
továbbítására.
A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az előfizető adatait a szolgáltató által adott megbízás alapján
a követelések behajtása céljából, a szolgáltató és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített
ügykezelési idő lejártáig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A
követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres
eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve
a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az előfizető hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása
érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az előfizetőről a már rendelkezésre
bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az előfizető új címének, vagy a nyilvános
telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A szolgáltató az előfizető adatait az alábbi
követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:
Nemzetközi Követeléskezelő Kft., 9161 Győrsövényház, Ady Endre utca 7.
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