
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató 

 

1.Adatkezelés, adatbiztonság 

1.1 A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, idõtartama 

A Szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó feltételeit jelen ÁSZF 5-ös számú melléklete 

tartalmazza. 

• A Szolgáltató az Előfizetők adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, 

hozzájárulásuk szerint kezeli. Az Eht. 129.§. (5) e) pontja alapján az Előfizető az EESZ megkötésekor 

nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e az Eht. 157.§. (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak 

kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő 

felhasználásához, így különösen ahhoz, hogy: 

• az előfizetői névjegyzékben (elektronikus vagy nyomtatott telefonkönyv), címtárakban az előfizető adatait 

milyen módon kezelje a Szolgáltató, 

• az előfizető adatai felhasználhatók-e közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra. 

Az Előfizető tudomásul veszi, valamint kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Előfizetői 

Szerződés hatálya és a jogérvényesítésre nyitva álló határidő alatt a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésből eredő 

díjkövetelésének érvényesítéséhez, valamint az Eht 158.§-a alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatók által 

létrehozható közös adatállományban az Előfizető által az Előfizetői Szerződésben megadott valamennyi adatát 

harmadik személy részére átadja. 

Adatvédelmi Tájékoztatóban (5. sz. melléklet) részletezetten bemutatja az Előfizetők személyes adatainak listáját 

és tárolásának célját. 

1.2 Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos 

jogairól és kötelezettségeirõl 

1.2.1 Adatvédelem 

A Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. tv. és 

az Eht. rendelkezéseinek megfelelően, az Adatvédelmi Tájékoztatóban (5. sz. melléklet) részletezetten kezeli az 

Előfizetők személyes adatait. 

• A Szolgáltató belső adatvédelmi felelőst alkalmaz, aki jogosult és köteles kivizsgálni az adatkezeléssel 
kapcsolatban érkezett bejelentéseket és panaszokat. Az atatvédelmi felelős elérhetőségét az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 

Adatbiztonság 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított 

közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen 

visszaélések:  

a) a számítógépes vírusok, amelyek a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, 

megsemmisülését eredményezhetik, 

b) a számítógépes betörés, amelynek során a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen 

személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják, 

c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések 

tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik. 

Mind a Szolgáltató, mind az Előfizető köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a 

fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében. 

 

A Szolgáltató által végrehajtott biztonsági intézkedések 



A Szolgáltató biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 

személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések 

kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.   

A Szolgáltató az írásban megkötött Előfizetői szerződéseket, illetve az elektronikus úton rögzített Előfizetői 

adatokat biztonságos helyen, irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi.  

A Szolgáltató a számítógépein tárolt Előfizetői adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védi 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen. 

A Szolgáltató az elektronikus úton rögzített Előfizetői adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, megbízottai 

és alvállalkozói részére teszi elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után. 

 

Az Előfizető által végrehajtható biztonsági intézkedések  

Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott 

szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. Az 

Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, 

illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg. 

A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. Az 

Előfizető a jelszót bármikor jogosult az ügyfélszolgálat igénybevételével költségmentesen megváltoztatni. Ha a 

jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, az Előfizető köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. A 

jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további információkról a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán nyújt 

tájékoztatást.  

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy az Előfizető minden olyan programot, amely e-mail-ben 

ismeretlen címről érkezik az Előfizetőhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése 

érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen. A program telepítésével és használatával kapcsolatban 

az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást. 

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető 

számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése, amelyet a 

Szolgáltató az Előfizető részére külön megállapodás alapján vállalja. A lehetséges megoldásokról és azok 

költségeiről a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán ad tájékoztatást.  

A Szolgáltató spam- és vírusszűrési szolgáltatásokat nyújt a szerverein definiált e-mail címek részére. Alapesetben 

mind a spam- mind a vírusszűrés ki van kapcsolva, ezeket az ügyfél webes felületen keresztül bekapcsolhatja, 

illetve a spam szűrő érzékenységét hangolhatja. 

 

A Szolgáltató adatvédelmi felelőse 

Az Előfizetők a jelen Tájékoztatóban foglalt adat- és titokvédelmi szabályokkal kapcsolatos további kérdéseiket, 

észrevételeiket a Szolgáltató lentebb megjelölt adatvédelmi felelősének küldhetik meg.  

Név:  Kele Róbert  

Tisztség: Műszaki felelős/ ügyvezető 

Email:  adatvedelem@3lan.hu 

 
Az adatok továbbításának esetei 

A Szolgáltató az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek az Eht. 157. §-

ának (5) bekezdése alapján átadhatja: 

a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás 

kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, 

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, 

c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a 

távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező 

nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak, 

d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 
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Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 

A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése 

érdekében jogosult az Előfizető nevét, az azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadás indokáról 

szóló tájékoztatást másik távközlési Szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal 

- közös adatállományt létrehozni, ha   
  

a) a Szolgáltató számlatartozás miatt a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az 

Előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette,  
 

b) a Szolgáltató számlatartozás miatt bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, 

illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen,  
 

c) az ajánlattevő, 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), 
 

d) a Szolgáltató a szerződést jogszabályban meghatározott egyéb felmondási ok miatt felmondta. 

Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről. 

 

A szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkossága 

A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez 

szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a 

tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Azoknak a 

közleményeknek a vétele, tartalmának közzététele és felhasználása tilos, amelyeket nem a nyilvánosság számára 

továbbítottak. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében külön törvényben foglaltak kivételével - az 

érintett felhasználók beleegyezése nélkül - tilos a közlések megfigyelése, lehallgatása, tárolása vagy a közlésbe 

más módokon történő beleavatkozás vagy megfigyelés. 

Az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás esetén a nyomozóhatóság a felhasználó 

írásbeli kérelmére a használatában lévő készüléken folytatott telefonbeszélgetés vagy e-mail levelezés útján 

továbbított közlés tartalmát és a beszélgetést, illetőleg levelezést lebonyolítók személyét a kérelemben foglalt 

időhatáron belül megismerheti, azt technikai eszközzel rögzítheti. 

 

 

1.2.2 Az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei  

(1) A Szolgáltató, a rendelkezésére álló adatok alapján, az Előfizető írásbeli kérelmére igazolást állít ki: 

a.) az előfizetői jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének tényéről, időpontjáról, a 

kapcsolási számról,  

b.) a befizetett, vagy visszatérített beruházási hozzájárulás vagy belépési díj összegéről, a befizetés és a 

visszatérítés időpontjáról,  

c.) a számla be- illetve be nem fizetéséről.  

(2) Az adatszolgáltatás csak abban az esetben tagadható meg, ha a kért adat nem áll rendelkezésre.  

(3) A hívott számokat tartalmazó hívásrészletezést az erre vonatkozó külön szabályok szerint adható ki az 

Előfizetőnek. A szolgáltató az Előfizetőnek nem adhat tájékoztatást az Előfizető végberendezésére 

irányuló hívások hívószámáról- a híváskijelzés szolgáltatás kivételével.  

(4) Az Előfizető  

a.) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint  

b.) kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével 

– törlését.  



(5) A tájékoztatás iránti kérelmet – az előfizetői adatok biztonsága érdekében – csak az Előfizető részére 

teljesíti a Szolgáltató. Ennek érdekében az Előfizető a tájékoztatás iránti kérelmét írásban nyújthatja be az 

Ügyfélszolgálati Irodában – személyazonosságának igazolása mellett -, vagy postán történő megküldés 

esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban, 

közérthető módon megadni a tájékoztatást az Előfizető által megadott címre.  

(6) Az Előfizető a saját rendelkezési körébe tartozó, szolgáltató által kezelt adatainak megváltozását 15 

napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az 

Előfizetőt terheli minden felelősség.  

(7) A Szolgáltató belső adatvédelmi felelőst alkalmaz, aki jogosult és köteles kivizsgálni az adatkezeléssel 

kapcsolatban érkezett bejelentéseket és panaszokat. 

 

1.2.3 Tájékoztató az Internet Szolgáltatással továbbított küldemények és személyes adatok biztonságáról 

 

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, 

• hitelessége és hitelesítése biztosított, 

• változatlansága igazolható, 

• a jogosulatlanul hozzáférés ellen védett legyen. 

• A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi 

szintet nyújt. 

• A Szolgáltató a hírközlési törvény és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján köteles együttműködni a 

titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel, a nyomozóhatóságokkal, valamint a 

hírközlési hatósággal, melynek keretében köteles lehetővé tenni, hogy az említett szervezetek a távközlő 

hálózaton továbbított közleményeket és egyéb adatokat a vonatkozó jogszabályok által meghatározott 

feltételekkel megismerhessék és rögzíthessék. 

 

 

A 3LAN Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos 

alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 

felhasználásáról. 

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a Szolgáltató a jelen Tájékoztató közzétételével 

biztosítja az Előfizetők számára annak megismerését, hogy az Előfizetők személyes adatainak milyen körét, milyen 

időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá 

miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, illetve a Szolgáltató által nyújtott Internet szolgáltatás 

igénybevételével továbbított közlések titkosságáról. 

Az Előfizetői szerződés megkötésével az Előfizető feltétlen hozzájárulását adja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóban 

részletezett adatkezelési gyakorlatához. 

 

Jogszabályi háttér 

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket 

az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi 

jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án 

napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, 

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 



• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt adatkezelési szabályok 

(„Eht.”), 

• Az elektronikus hírközlési Szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 

226/2003. (XII.13.) Kormányrendelet, 

• Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos 

adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V.26.) 

Kormányrendelet. 

 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok felsorolása, az adatkezelés jogcíme, célja és időtartama 

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatainak kezelésére akkor jogosult, ha az érintett Előfizető az 

adatkezeléshez hozzájárult, vagy az adatkezelést törvény elrendeli (kötelező adatkezelés).  

A Szolgáltató által kezelt személyes és egyéb adatok felsorolását, az adatkezelés jogcímét, célját és időtartamát az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 



,,, 

A nyilatkozat  megadásának esetei Megadásának módja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama 

Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási 
helye vagy székhelye, adószám, 
cégjegyjégszám 

a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, 
valamint az előfizetői szerződés figyelemmel 
kísérése  
b) Hatósági adatszolgáltatás  
c) Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása 
és megőrzése  
 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés, 129. § (5) 
bekezdés a) pont, 157. § 2) bekezdés és 
2/2015. (III.30.) NMHH elnöki rendelet 
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés és 157. § (10) 
bekezdés 
c) Számviteli törvény  
d) Az előfizető hozzájárulása 

a) A szerződés megszűnését 
követő 1 év (elévülés) 
b) A szerződés megszűnését 
követő 1 év 
c) A szerződés megszűnését 
követő 8 év 

Előfizetői hozzáférési pont 
helye 

a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, 
valamint az előfizetői szerződés figyelemmel 
kísérése 
 b) Hatósági adatszolgáltatás 
 c) Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása 
és megőrzése  
 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés, 129. § (5) 
bekezdés a) pont, 157. § (2) bekezdés és 
2/2015. (III.30.) NMHH elnöki 
rendelet  
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés és 157. § (10) 
bekezdés 
c) Számviteli törvény 
d) Az előfizető 
hozzájárulása 

a) A szerződés megszűnését 
követő 1 év (elévülés) 
b) A szerződés megszűnését 
követő 1 év 
c) A szerződés megszűnését 
követő 8 év 
d) Tudakozói megjelenés esetén 
az Előfizető visszavonó 
nyilatkozatáig 

Előfizető számlázási címe 
(amennyiben eltér a 
lakhelytől/tartózkodási 
helytől), szükség esetén 
számlaszáma 

a) Számlázás és kapcsolódó díjak 
beszedése, valamint az előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése  
b) Hatósági adatszolgáltatás  
c) Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása 
és megőrzése 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés, 129. § (5) 
bekezdés a) pont, 157. § (2) bekezdés a) 
pont és2/2015. (III.30.) NMHH elnöki rendelet 
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés a) pont és 157. 
§ (10) bekezdés 
c) Számviteli törvény 

Egyéni előfizető esetén azelőfizető 
születési neve,anyja születési 
neve,születési helye és ideje 

a) Számlázás éskapcsolódó díjakbeszedése, 
valamintaz előfizetőiszerződésfigyelemmel 
kíséréseb) Hatóságiadatszolgáltatásc) Számviteli 
törvényszerinti bizonylatkiállítása ésmegőrzése 

a) Eht. 154. § (1)bekezdés, 129. § 
(5)bekezdés a) pont, 157. §(2) bekezdés a) 
pont és2/2015. (III.30.) 
NMHHelnökirendeletb) Eht. 159/A. § 
(1)bekezdés a) pont és 157.§ (10) 
bekezdésc) Számviteli törvény 

Korlátozottan cselekvőképes előfizető 
esetén az utólag fizetett díjú 
szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői 
szerződések esetében a törvényes 
képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási 
helye, számlázási címe, szükség esetén 
számlaszáma, születési neve, anyja 
születési neve, születési helye és ideje 

a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, 
valamint az előfizetői szerződés figyelemmel 
kísérése  
b) Hatósági adatszolgáltatás 
c) Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása 
és megőrzése 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés, 129. § (5) 
bekezdés a) pont, 157. § (2) bekezdés a) 
pont és 2/2015. (III.30.) NMHH 
elnöki rendelet 
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés a) pont és 157  
§ (10) bekezdés 
c) Számviteli törvény 

Nem egyéni előfizető esetén az előfizető 
cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási 
száma, valamint szükség esetén a 
pénzforgalmi számlaszáma 

a) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, 
valamint az előfizetői szerződés figyelemmel 
kísérése 
b) Hatósági adatszolgáltatás 
c) Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása 
és megőrzése 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés, 129. § (5) 
bekezdés a) pont, 157. § (2) bekezdés a) 
pont és 
2/2015. (III.30.) MHH elnöki rendelet 
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés a) pont és 157.  
§ (10) bekezdés 
c) Számviteli törvény 



Természetes személy előfizető személyi 
igazolvány száma  

Az előfizetői jogviszonyt érintő nyilatkozatok 
esetében növeli a személyazonosság 
igazolásának biztonságát, csökkenti a személyes 
adatokkal való visszaélés lehetőségét, segíti a 
nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen 
dokumentumok felismerését.  

Előfizető hozzájárulása  A szerződés megszűnését követő 
1 évig, illetve az érintett 
hozzájárulásának visszavonásáig 

Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: 
e-mail cím, mobil telefonszám, faxszám, 
értesítési cím 

Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, az 
előfizetői szerződés figyelemmel kísérése, 
valamint az előfizetői szerződés teljesítésének az 
elősegítésére irányuló együttműködés, 
kapcsolattartás 

Eht. 154. § (1) bekezdés, 129. § (5) 
bekezdés a) pont, 157. § (2) bekezdés 
a) pont és 2/2015. (III.30.) NMHH elnöki 
rendelet, valamint az előfizető hozzájárulása. 
Egy adat megadása kötelező. Mobil Internet 
Szolgáltatás esetén vagy eszköz 
megrendelése esetén telefonszám 
megadása kötelező 

Kapcsolattartó személy/ meghatalmazott 
személyazonosító adatai: név, születési 
név, elérhetőségei lakóhely,  

Az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése, 
valamint az előfizetői szerződés teljesítésének az 
elősegítésére irányuló együttműködés, 
kapcsolattartás 

Kapcsolattartó 
hozzájárulása 

szolgáltatás típusa, kezdő időpontja , 
időtartama, illetőleg a továbbított adat, 
igénybevétel dátuma terjedelme, valamint a 
szolgáltatás igénybevételekor használt 
készülék egyedi azonosítója, IP hálózatok 
esetén az alkalmazott azonosítók 

a) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, 
az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése 
b) Hatósági adatszolgáltatás 
c) Számviteli bizonylat megőrzése 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés és 157. § (2) 
bekezdés f) pont  
b) Eht. 159/A. § (1) bekezdés és 157. § (10) 
bekezdés 
c) Számviteli törvény 

a) A szerződés megszűnését 
követő 1 év (elévülés), 
b) Az adatok keletkezésétől 
számított 1 év 
c) A számla keltétől számított 8 év 

Díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő 
adatok, tartozás hátrahagyása esetén az 
előfizetői szerződés felmondásának 
eseménye 

a) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, 
az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése 
b) Hatósági adatszolgáltatás 

a) Eht. 154. § (1) bekezdés és 157. § (2) 
bekezdés i)és h) pont  
b) Eht. 157. § (10) 
bekezdés 

Az adott számlakövetelés 
elévüléséig  

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez 
jogellenesen alkalmazott –  így különösen 
a tulajdonosa által letiltott – előfizetői 
végberendezések használatára, illetve 
annak kísérletére vonatkozóan a 
Szolgáltató elektronikus hírközlő 
hálózatában keletkező adatok 

a) Számlázás és a kapcsolódó díjak 
beszedése, az előfizetői szerződés 
figyelemmel kísérése  
b) Hatósági 
adatszolgáltatás 

a) Eht. 154. § (1) 
bekezdés és 157. § (2) 
bekezdés k) pont 
b) 157. § (10) bekezdés 

A szerződés megszűnését 
követő 1 év (elévülés) 

 



 

 

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait saját üzletszerzési 

céljára, így különösen a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az Előfizetői 

érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével 

kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. 

Az Előfizető bármikor indoklás nélkül, az ügyfélszolgálat igénybevételével módosíthatja az 

adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. 

A Szolgáltató az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait az érintettel 

történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles. 

 

A Szolgáltató titoktartási kötelezettsége 

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését 

az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem 

hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a 

Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A 

titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a 

megbízási jogviszony megszűnése után is terheli. 

 

Forgalmi kimutatásra vonatkozó titokvédelmi szabályok 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató köteles az Előfizető rendelkezésére bocsátani a forgalmi kimutatást, 

amely a forgalmazási és számlázási adatokat a díj kiszámításához és a díjvita eldöntéséhez szükséges 

mértékben és módon tartalmazza. A kimutatás azonban nem tartalmazhatja a hívott fél hívószámának 

minden számjegyét, vagy mobil rádió-távközlési szolgáltatás esetén a hívó fél helymeghatározására 

alkalmas olyan pontosságú adatot, amelyre a díj kiszámításához nincsen szükség. Ha az Előfizető a 

Szolgáltatótól részletesebb adatokat tartalmazó kimutatást kér, ennek megadása előtt a Szolgáltató 

köteles az Előfizető figyelmét felhívni arra, hogy a kimutatással együtt a szolgáltatást igénybe vevő, az 

Előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a 

megismerésére az Előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók tájékoztatásukat követően 

hozzájárultak. A Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a 

hozzájárulásért kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt a kimutatás 

megrendelésével egyidejűleg tájékoztatja. 

Kapcsolt vonali Internet szolgáltatás esetén, ha az Előfizető a hívó fél hívószámának megadását kéri, a 

Szolgáltató köteles az Előfizető figyelmét felhívni arra, hogy a kimutatással együtt a szolgáltatást 

igénybe vevő, az Előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába 

juthat, és ezeknek a megismerésére az Előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók 

tájékoztatásukat követően hozzájárultak. A Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát 

nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel, amelyről írásban 

köteles nyilatkozni. 
 

Az adatok továbbításának esetei 

A Szolgáltató az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek az 

Eht. 157. §-ának (5) bekezdése alapján átadhatja: 

e) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, könyvelést, a követelések 

kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,  

f) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, 

g) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, 

valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra 

hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, 

valamint a bíróságnak, 

h) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 



Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási 

kötelezettség terheli. 

A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának 

megelőzése érdekében jogosult az Előfizető nevét, az azonosításához szükséges adatokat, valamint 

az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást másik távközlési Szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, 

illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni, ha   
  

e) a Szolgáltató számlatartozás miatt a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi 

lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben felfüggesztette,  
 

f) a Szolgáltató számlatartozás miatt bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető 

ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen,  
 

g) az ajánlattevő, 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), 
 

h) a Szolgáltató a szerződést jogszabályban meghatározott egyéb felmondási ok miatt felmondta. 

Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről. 

 

Előfizetői címtár 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben Előfizetői címtárat hozzon létre és működtessen 

szolgáltatása minőségének emelése érdekében. A címtárban valamennyi Előfizető alapadatai 

szerepelnek, és a címtárban a keresés ez alapján történhet. A címtárban való megjelenés nem kötelező, 

az Előfizető kérésére díjmentesen kimaradhat belőle, illetve nyilatkozatát bármikor, az ügyfélszolgálat 

igénybe vételével megváltoztathatja. Az egyéni Előfizető kérheti, hogy a Szolgáltató a címtárban 

feltüntesse, hogy a személyes adatai nem használhatók fel közvetlen üzletszerzési célra. 

 

A szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkossága 

A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése 

során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teheti 

lehetővé. Azoknak a közleményeknek a vétele, tartalmának közzététele és felhasználása tilos, 

amelyeket nem a nyilvánosság számára továbbítottak. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében külön törvényben foglaltak 

kivételével - az érintett felhasználók beleegyezése nélkül - tilos a közlések megfigyelése, lehallgatása, 

tárolása vagy a közlésbe más módokon történő beleavatkozás vagy megfigyelés. 

Az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás esetén a nyomozóhatóság a 

felhasználó írásbeli kérelmére a használatában lévő készüléken folytatott telefonbeszélgetés vagy e-

mail levelezés útján továbbított közlés tartalmát és a beszélgetést, illetőleg levelezést lebonyolítók 

személyét a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti, azt technikai eszközzel rögzítheti. 

 

Adatbiztonság 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével 

továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások 

fenyegetik. Ilyen visszaélések:  

A. a számítógépes vírusok, amelyek a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, 

megsemmisülését eredményezhetik, 

B. a számítógépes betörés, amelynek során a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz 

illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy 

nyilvánosságra hozhatják, 

C. a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított 

közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik. 

Mind a Szolgáltató, mind az Előfizető köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket 

megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében. 



 

A Szolgáltató által végrehajtott biztonsági intézkedések 

A Szolgáltató biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított 

közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.   

A Szolgáltató az írásban megkötött Előfizetői szerződéseket, illetve az elektronikus úton rögzített 

Előfizetői adatokat biztonságos helyen, irattárban, illetve számítógépeken tárolja és őrzi.  

A Szolgáltató a számítógépein tárolt Előfizetői adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő 

programokkal védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és 

megsemmisülés ellen. 

A Szolgáltató az elektronikus úton rögzített Előfizetői adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, 

megbízottai és alvállalkozói részére teszi elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után. 

 

Az Előfizető által végrehajtható biztonsági intézkedések  

Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató 

által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) 

védelme érdekében. Az Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely 

bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg. 

A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő 

megváltoztatása. Az Előfizető a jelszót bármikor jogosult az ügyfélszolgálat igénybevételével 

költségmentesen megváltoztatni. Ha a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, az Előfizető 

köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további 

információkról a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán nyújt tájékoztatást.  

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy az Előfizető minden olyan programot, amely e-

mail-ben ismeretlen címről érkezik az Előfizetőhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a 

vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen. A program telepítésével és 

használatával kapcsolatban az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást. 

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát 

fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer 

kiépítése, amelyet a Szolgáltató az Előfizető részére külön megállapodás alapján vállalja. A lehetséges 

megoldásokról és azok költségeiről a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán ad tájékoztatást.  

A Szolgáltató spam- és vírusszűrési szolgáltatásokat nyújt a szerverein definiált e-mail címek részére. 

Alapesetben mind a spam- mind a vírusszűrés ki van kapcsolva, ezeket az ügyfél webes felületen 

keresztül bekapcsolhatja, illetve a spam szűrő érzékenységét hangolhatja. 

 

A Szolgáltató adatvédelmi felelőse 

Az Előfizetők a jelen Tájékoztatóban foglalt adat- és titokvédelmi szabályokkal kapcsolatos további 

kérdéseiket, észrevételeiket a Szolgáltató lentebb megjelölt adatvédelmi felelősének küldhetik meg.  

Név:  Kele Róbert  

Tisztség: Műszaki vezető 

Email:  adatvedelem@3lan.hu 

 


