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5. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

 
Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A hírközlési szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (egyben Adatkezelő) a hírközlési szolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó igény Igénylő általi bejelentésével, előfizetői szerződés 

megkötésével és annak teljesítésével kapcsolatban adatkezelést végez a jelen Adatkezelési 

Tájékoztató szerinti, érintetti személyes adatok vonatkozásában és módon: 

 

Adatkezelő megnevezése: 

Székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. 

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 638. Telefon: 06-46/900-900 

Fax: 06-46/900-901 E-mail cím: info@borsodweb.hu 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Tóth Edit 

e-mail címe: ugyfelszolgalat@borsodweb.hu telefonszáma: 06-46/900-900 

 

1.1.1. A Szolgáltató által az Eht. 129.§ (5) bekezdése alapján az Eszr. 11.§ (1) bekezdés és az 

Eht. 154. § alapján a Szolgáltató szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott 

(különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, 

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelt), 

a felhasználó, illetve előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatok: 

 

ad) az Előfizető képviselőjének (pl. kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői 

szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 

Előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a 

törvényes képviselő) aa)-ac) pont szerinti adatai, 

aei) a nem egyéni Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén 

pénzforgalmi számlaszáma, 

aeii) az egyéni előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának 

típusa és száma, 

aeiii) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma, 

 

1.1.2. Az Eht. 154.§ (2) bek. alapján a Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása körében (a díj 

meghatározásához és a számlázáshoz szükséges), továbbá az Eht. 157.§ (2) bekezdése szerint 

a Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása körében az Előfizetők  részére történő számlázás és 

a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése 

céljából kezelt adatok: 

 

ad) az Előfizető képviselőjének (pl. kiskorú, vagy cselekvőképességében az előfizetői 

szerződés megkötésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 

Előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a 

törvényes képviselő) aa)-ac) pont szerinti adatai 

 

b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 

c) az előfizetői hozzáférési pont címe és az állomás típusa, 
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d) a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja, dátuma 

 

1.1.3. Az Eht 154.§ alapján a Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása érdekében a Szolgáltató 

által a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges kezelt adatok 

 

1.2. A Szolgáltató általi szolgáltatás nyújtása és az előfizetői szerződés teljesítése 

érdekében a Szolgáltató által kezelt adatok: 

 

h) magyar személyazonosság igazolására alkalmas személyazonosító okmánnyal nem 

rendelkező nem magyar állampolgár esetén a lakcímet igazoló okmány vagy dokumentum 

másolata, 

 

1.3. A Szolgáltató által az előfizetői szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben kezelt adatok: 

 

aei) nem egyéni Igénylő esetén az Igénylő cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, 

szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma, 

aeii) az egyéni Igénylő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának 

típusa és száma, 

aeiii) az egyéni Igénylő lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma,  

aeiv) magyar személyazonosság igazolására alkalmas személyazonosító okmánnyal nem 

rendelkező nem magyar állampolgár Igénylő esetén a lakcímet igazoló okmány vagy 

dokumentum másolata a f) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefon, telefax, e-mail) 

 

2.1. A személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 

 

2.1.1. Az Eht. 154. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltató az 1.1.1.aa)-aeii) pontok szerinti 

adatokat az 1.1.1. pontban megjelölt célból az előfizetői szerződés megszűnésétől számított 

egy évig köteles megőrizni. Az Eht. 157. § (2a) bekezdése alapján a Szolgáltató 1.1.1., 1.1.2.  

és 1.1.3. pont szerinti adatokat az adatok keletkezésének időpontjától az előfizetői 

szerződésből az adattal összefüggésben eredő igények Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti 

elévüléséig kezelheti, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Külön 

törvény ilyen előírása esetén a Szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti 

célból kezeli, az Eht. szerinti adatkezelést a fentiek szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie 

 

3.13.  Az adatfeldolgozó 

 

A Szolgáltató csak olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelel a GRPR előírásainak. 

A Szolgáltató és az Adatfeldolgozó közti adatfeldolgozási megállapodás az adatfeldolgozó 

igénybevételére vonatkozó szerződéssel egyidejűleg és írásban kerül megkötésre. Az 

adatvédelmi tisztviselő véleményezi az Adatfeldolgozóval történő szerződés  megkötését a 

GDPR-nak való megfelelés szempontjából. és A Szolgáltató iratmintát alkalmaz az 

adatfeldolgozási megállapodásra vonatkozóan. 

 

GDPR 28. cikk „ (1) Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő 

kizárólag…. 

…(10) A 82., 83. és 84. cikk sérelme nélkül, ha egy adatfeldolgozó e rendeletet sértve maga 

határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor őt az adott adatkezelés tekintetében 

adatkezelőnek kell tekinteni.” 
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A Szolgáltató csak olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelel a GRPR előírásainak. 

A Szolgáltató és az Adatfeldolgozó közti adatfeldolgozási megállapodás az adatfeldolgozó 

igénybevételére vonatkozó szerződéssel egyidejűleg és írásban kerül megkötésre. Az 

adatvédelmi tisztviselő véleményezi az Adatfeldolgozóval történő szerződés megkötését a 

GDPR-nak való megfelelés szempontjából. és A Szolgáltató iratmintát alkalmaz az 

adatfeldolgozási megállapodásra vonatkozóan. 

 

5. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai 

 

5.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási 

kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes 

jogszabályokban és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint teheti 

lehetővé. 

 

6.2. Az érintett hozzáférési joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken 

keresztül a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen 

jogalapon,  milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy az Adatkezelő 

kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 

vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai, 

az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az 

érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt 

követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az 

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 

betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

 

6.3. A helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül 

kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett 

hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az 

érintett személyt.  

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül 

kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés 

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 

biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az 

Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok 

pontosságát); - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
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kéri azok felhasználásának korlátozását; - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

Az adatkezelés korlátozása elsődlegesen átmeneti intézkedés egy igény elbírálásáig vagy 

intézkedés megtételéig. 

Az adatkezelés korlátozása alatt  tárolni lehet, valamint az alábbi esetekben kezelni: 

- az érintett hozzájárulásával, vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

 

GDPR 18. cikk „(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:…. 

…. GDPR 19. cikk „Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a …. a 18. cikk szerinti 

valamennyi …. adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 

kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.” 

 

Az adatkezelés korlátozása elsődlegesen átmeneti intézkedés egy igény elbírálásáig vagy 

intézkedés megtételéig. 

Az adatkezelés korlátozása alatt tárolni lehet, valamint az alábbi esetekben kezelni: 

- az érintett hozzájárulásával, vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az érintett csak a rá vonatkozó és csak az általa a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott 

adatok vonatkozásában jogosult az adathordozhatósági jog gyakorlására ha: 

- a személyes adat vagy a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás jogalapján alapul, 

vagy szerződés jogalapján alapul és  

- az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

Az adathordozhatóság joga nem sérti a törlési jogot és az adathordozhatóság nem jelenti az 

adatok törlését. Az adathordozhatóság joga a Szolgáltató nyilvántartásaiban tárolt személyes 

adatok hordozhatóságát jelenti és nem jelenti az adatokat tartalmazó papíralapú vagy 

elektronikus dokumentum hordozhatóságát. 

 

GDPR 20. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott…. 

…(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait.” 

 

Az érintett csak a rá vonatkozó és csak az általa a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott 

adatok vonatkozásában jogosult az adathordozhatósági jog gyakorlására ha: 

- a személyes adat vagy a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás jogalapján alapul, 

vagy szerződés jogalapján alapul és  
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- az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

6.7. A tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett személy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a 

jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. 

Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Az érintett tiltakozási jogát csak saját helyzetével kapcsolatos okból jogosult gyakorolni az 

alábbi esetekben: 

- a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek jogalapja szerinti 

adatkezelés esetén (mely esetben a Szolgáltató csak akkor kezelheti tovább az adatot, ha 

igazolja a Szolgáltató jogos érdekének jogalapját), vagy 

- közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (mely esetben az adat a továbbiakban 

nem kezelhető, hanem törlendő), vagy 

- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre 

és nem áll fenn közérdekű okból végzett feladat végrehajtásának jogalapja. 

GDPR 21. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon… 

…(6) Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a 

saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása 

érdekében van szükség.” 

 

Az érintett jogosult a Szolgáltatónál tiltakozni személyes adtainak kezelése ellen csak saját 

helyzetével kapcsolatos okból az alábbi esetekben: 

- a közérdekből, közhatalmi jogosítvány jogalapja vagy a jogos érdek jogalapja szerinti 

adatkezelés esetén (mely esetben a Szolgáltató csak akkor kezelheti tovább az adatot, ha 

igazolja a Szolgáltató jogos érdekének jogalapját), vagy 

- közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén, ideértve a profilalkotást is, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik (mely esetben az adat a továbbiakban 

nem kezelhető, hanem törlendő), vagy 

- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre 

és nem áll fenn közérdekű okból végzett feladat végrehajtásának jogalapja 

 

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 

A Szolgáltató jogosult automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló 

döntés megvalósítani, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené, az alábbi esetekben: 

a) az érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

b) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
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c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul és  

d) az a)-c) pontok szerinti adatkezelések nem különleges személyes adatra vonatkoznak 

(kivéve, ha a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás alapján történik és jogszabály 

ezt nem tiltja, illetve az adatkezelést jogos közérdek indokolja jogszabály alapján. 

GDPR 22. cikk „ (1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 

automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá 

nézve joghatással… 

…(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk 

(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.” 

 

A Szolgáltató jogosult automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló 

döntés megvalósítani, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené, az alábbi esetekben: 

a) az érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

b) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul és  

d) az a)-c) pontok szerinti adatkezelések nem különleges személyes adatra vonatkoznak 

(kivéve, ha a különleges személyes adat kezelése hozzájárulás alapján történik és jogszabály 

ezt nem tiltja, illetve az adatkezelést jogos közérdek indokolja jogszabály alapján. 

 

6.9. Az érintett jogorvoslati lehetőségei 

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 

megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, úgy az alábbi jogorvoslatokkal élhet:  

 

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy  

 

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 

kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes 

törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, 

valamint az Adatkezelő székhelye szerint törvényszék megkereshető a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az adatvédelmi hatósággal 

szembeni jogorvoslat esetén a NAIH székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék 

rendelkezik illetékességgel. 

 

7. Adatvédelmi incidens 

 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 
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A Szolgáltatót, mint Adatkezelőt az adatvédelmi incidens kapcsán az alábbi kötelezettségek 

terhelik: 

- az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 

- az adatvédelmi incidensről az érintett tájékoztatása, 

-  az adatvédelmi incidensről nyilvántartás vezetése 

 

7.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak  

 

7.1.1. A Szolgáltató köteles a hírközlési szolgáltatással összefüggő személyes adatok 

megsértését az észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül elektronikus 

úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) 

bejelenteni. A személyes adatok megsértésének észlelésére került sor, ha a személyes adatok 

megsértését eredményező biztonsági esemény (a továbbiakban: esemény) bekövetkeztéről a 

szolgáltató kellő tudomást szerzett ahhoz, hogy a Hivatalnak bejelentést tegyen. 

Amennyiben nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a jogszabály szerinti valamennyi adat és a 

személyes adatok megsértésének esete további vizsgálatot igényel, a Szolgáltató a személyes 

adatok megsértésének észlelését követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles 

első bejelentését megtenni a Hivatalnak (a továbbiakban: első bejelentés).  

Ezt követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az első bejelentést követő 72 órán 

belül köteles második bejelentését (a továbbiakban: második bejelentés) megtenni a 

Hivatalnak. A második bejelentésnek tartalmaznia kell a jogszabály szerinti további 

információkat, és szükség esetén aktualizálni kell a már benyújtott információkat. 

Amennyiben a Szolgáltató az általa folytatott vizsgálat ellenére sem tudja valamennyi, a 

jogszabályban előírt információt az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn belül 

benyújtani, köteles a rendelkezésére álló lehető legtöbb információt bejelenteni ezen határidőn 

belül a Hivatalnak, és a bejelentéshez köteles részletes indoklást csatolni arról, hogy a be nem 

jelentett információk bejelentését miért tudja csak az első bejelentéstől számított 72 órás 

határidőn túl teljesíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a be 

nem jelentett információkat a Hivatalnak és - szükség esetén - köteles a már benyújtott 

információkat aktualizálni. A Szolgáltató a bejelentett személyes adatok megsértésének 

utánkövetéséről az esemény végleges lezárásáig vagy a személyes adatok megsértését kiváltó 

okok végleges megszüntetéséig havonta elektronikus úton tájékoztatja a Hivatalt. 

 

7.1.2. A Szolgáltató köteles a hírközlési szolgáltatással nem összefüggő személyes adatok 

megsértését az észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül elektronikus 

úton a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH) 

bejelenteni a GDPR általános szabályai szerint. 

 

7.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

7.2.1. Ha a hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok megsértése várhatóan 

hátrányosan érinti az előfizető vagy más magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, 

akkor a Szolgáltató erről az előfizetőt vagy magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül 

köteles értesíteni. Nem kell az érintett előfizetőt vagy magánszemélyt értesíteni a személyes 

adataival való visszaélésről, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hivatalnak kielégítően 

igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, vagy, hogy 

ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az ilyen 

technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat az azokhoz 

való hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek számára. 
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A fentiek szerinti értesítést – amennyiben az értesítés szükséges – a Szolgáltató a személyes 

adatok megsértésének észlelése után indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 24 órán 

belül, olyan kommunikációs eszközzel köteles teljesíteni, amely biztosítja az információ 

gyors célba érését, és amely a tudomány és a technika mindenkori állása szerint megfelelően 

biztonságos. Ilyen kommunikációs eszköznek kell tekinteni különösen az elektronikus 

levélben vagy telefonon vagy SMS-ben közzétett tájékoztatást. 

A személyes adatok megsértéséről szóló értesítést világosan és közérthetően kell 

megfogalmazni. Az értesítés kizárólag a személyes adatok megsértésével kapcsolatos 

információkat tartalmazhat és más tárgyú tájékoztatással nem kapcsolható össze, nem 

használható fel új vagy kiegészítő szolgáltatások népszerűsítésére vagy reklámozására. 

Ha a Szolgáltató nem tudja azonosítani a fen megjelölt határidőn belül azokat a 

felhasználókat, akiket a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érint, a 

Szolgáltató ezeket a személyeket a megadott határidőn belül internetes honlapján vagy az 

ügyfélszolgálatán közzétett hirdetményben is értesítheti. A hirdetménynek tartalmaznia kell a 

fent megjelölt információkat, szükség esetén tömörített formában. Ezen értesítés megtételétől 

függetlenül a Szolgáltatónak továbbra is minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie az 

érintett felhasználók azonosítására és a fent meghatározott információkról való mielőbbi 

értesítésére. 

 

7.2.2. Ha nem hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatokat érintő adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről a GDPR általános szabályai szerint. 

 

7.3. Az adatvédelmi incidensről nyilvántartás vezetése 

 

7.3.1. A Szolgáltató által a hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok 

megsértésének eseteiről vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a személyes adatok 

megsértésének lényeges körülményeit, különösen: 

a) az esemény bekövetkeztének időpontját, szükség esetén becslés alapján, továbbá az 

esemény észlelésének időpontját; 

b) az esemény összefoglalását, megjelölve a személyes adatok megsértésének módját és 

körülményeit, továbbá az adatok megsértésének fizikai helyét és az érintett adathordozót is; 

c) az érintett előfizetők vagy felhasználók számát; 

d) az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát; 

e) a lehetséges következmények és kedvezőtlen hatások ismertetését az előfizetőkre vagy 

felhasználókra nézve; 

f) a Szolgáltató által a személyes adatok megsértésének lehetséges kedvezőtlen hatásai 

enyhítésére alkalmazott, vagy alkalmazni tervezett műszaki és szervezeti intézkedéseket; 

g) a Hivatalnak történő bejelentés, valamint az előfizetők vagy felhasználók értesítésének 

időpontjára és módjára vonatkozó információkat is. 

 

7.3.2. A Szolgáltató által nem a hírközlési szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok 

megsértésének eseteiről vezetett nyilvántartásra a GDPR általános szabályai az irányadók. 

 

GDPR 33. cikk „(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és 

ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 

bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
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szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a 

késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

(2) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

(4) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 

(5) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek 

való megfelelést.” 

 

7.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

GDPR 34. cikk „(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és 

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. 

cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő 

feltételek bármelyike teljesül: 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, 

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett 

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) 

bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.” 

 

Az adatvédelmi incidensre az Eht. 156. § és a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a GDPR-től 

részben eltérő szabályokat tartalmaz (pl. adatvédelmi incidens bejelentésének határideje, a 

bejelentés címzettjének minősülő felügyeleti hatóság, illetve hírközlési hatóság). A 
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Szolgáltató a jogszabályi koherencia megteremtéséig az adatvédelmi incidens bejelentésére 

vonatkozó rövidebb határidőt alkalmazza és a bejelentést mindkét hatóság felé megteszi. 

 

8. Az adatvédelmi tisztviselő 

 

8.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy 

 

neve:   Tóth Edit 

beosztása:  ügyfélszolgálati vezető 

elérhetősége:  3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. 

tel.:   46-900-900 

fax.:    46-900-901 

email:   ugyfelszolgalat@borsodweb.hu 

 

8.2. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

 

a) tájékoztatást és szakmai tanácsot ad a Szolgáltató alkalmazottai részére a GDPR valamint 

egyéb uniós vagy hazai adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban, 

b) ellenőrzi a GDPR-nak, egyéb uniós vagy hazai rendelkezéseknek való megfelelést, a jelen 

Szabályzatnak történő megfelelést, ennek keretében felelős a jelen Szabályzat elkészítéséért 

és naprakészen tartásáért, különös tekintettel felelős a Szolgáltató Adatkezelési 

Nyilvántartásának elkészítéséért és naprakészen tartásáért, 

c) ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos feladatkörök kijelölését, részt vesz a Szolgáltató 

belső audit tevékenységében, javaslatot tesz a személyes adatvédelemmel kapcsolatos 

szabályozásra, módosításra, véleményezi a szabályozókat a személyes adatvédelem 

szempontjából,  

d) szervezi és ellenőrzi az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-

növelését és képzését, 

e) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi az 

elvégzését; 

e) együttműködik és bármely kérdésben konzultációt folytat a Felügyeleti Hatósággal, 

kapcsolattartási pontként szolgál a Felügyeleti Hatóság felé, ennek keretében részt vesz a 

Szolgáltató adatvédelmi incidenskezelési tevékenységében. 

 

8.3. Amennyiben a Szolgáltató bármely munkavállalója a Szolgáltató működése körében 

adatkezeléssel összefüggően intézkedést igénylő körülményt észlel, az alábbiak szerint 

kell eljárnia:  

a) Ha valamely Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet juttat el hozzá vagy a 

Szolgáltatóhoz, köteles értesíteni a társasági adatvédelmi tisztviselőt.  

b) Ha adatvédelmi incidensre utaló eseményt tapasztal vagy ezzel kapcsolatban bármely más 

releváns információhoz jut, haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltató legfelső szintű 

vezetőjét és köteles továbbítani neki a releváns dokumentumokat és információkat.  

 

8.1. Az adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy – többek közt – ellenőrizze a Szolgáltató 

általi személyes adatok vonatkozásában a GDPR-nak, egyéb uniós vagy hazai 

jogszabályoknak és rendelkezéseknek, valamint a Szolgáltató ÁSZF-ének és egyéb belső 

szabályozóinak való megfelelést. 

 

 


