Adatkezelési szabályzat

V. SZ. MELLÉKLET
Adatkezelési kikötés természetes személlyel
kötött szerződéshez
(1) Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a
szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
(2) A személyes adatok címzettjei: az Ultraweb ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év.
(4) A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából
az Ultraweb által megbizott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar
Postának, a távközlési alapszolgáltatónak, a követelés kezelőnek, illetve a megbizott
futárszolgálatnak.
(5) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését,
a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfelek tájékoztatását végzik (Eht 157. § (9) a));
(6) bármely országos tudakozó Szolgáltatóknak - az Előfizető hozzájárulásától függően az Előfizető nevét, lakcímének a Szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt
részét és kapcsolási számát. Az átadott információk csak az egyetemes tudakozó
szolgáltatáshoz használhatók fel (Eht. 146. § (2));
(7) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére a Szolgáltató megbízása alapján
jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére (Eht. 157. § (9) b));
(8) az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából kérelemre (Eht. 157. § (10));
(9) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak (Eht. 157. §
(9) c));
(10) ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett
vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi
épségét, vagy javait fenyegető veszély elhárítása, vagy megelőzése érdekében az adatok
megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott
szerv részére (Eht. 157. § (9) d), és az Info. tv. 6. § (2));
(11) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró
Magyar Nemzeti Banknak a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli
szolgáltatás végzése ügyében, a nettó „short” pozícióra vonatkozó bejelentési és
közzétételi kötelezettség elmulasztása, a „short” ügyletkötési korlátozások ügyében,
illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
indított eljárás keretében (Eht. 157. § (8) bekezdés szerint);
(12) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 11. §-ában, vagy 21. §-ában, illetve az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 101., vagy 102. cikkében foglalt tilalom megsértése miatt, valamint a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
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XLVII. törvény melléklete 26. pontjának megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást
folytató Gazdasági Versenyhivatalnak az Eht. 157. § (8a) bekezdésében foglaltak szerint;
(13) a fogyasztóvédelmi hatóságnak az Eht. 157. § (9) bekezdése szerint;
(14) a szabálysértési hatóságok számára (a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő
igénybevétele esetén
a segélyhívószámra kezdeményezett hívó telefonszám
vonatkozásában az Előfizető családi neve és utóneve, születési helye és ideje, anyja
születési családi és utóneve, lakcíme és értesítési címe, vagy a nem természetes személy
Előfizető esetén annak cégneve, székhelye, telephelye, képviselőjének családi neve és
utóneve) az Eht. 157. § (11) bekezdése szerint;
(15) az Előfizető előzetes beleegyezésével közvélemény kutatás céljából közvélemény
kutató cégeknek (Eht 157. § (4) bekezdés);
(16) az Eht. 158. §-a szerint közös adatállományba a 158. § alapján arra jogosult
elektronikus hírközlési Szolgáltatóknak (részletek a 9. pont alatt).
(17) Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről
információk az Ultraweb honlapján (www.ultraweb.hu) elérhető Adatkezelési
tájékoztatóban olvashatók.
****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
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