
PR-TELECOM Zrt. szolgáltatás ajánlói rendszer 

Adatkezelési nyilatkozat / tájékoztató 

 

Ajánló adatkezelési nyilatkozat: 

Az Általános szerződési feltételek elfogadásával, továbbá a Közvetítői szerződés elfogadásával egyidejűleg Ön 
önként, egyértelműen és félreérthetetlenül, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a PR-TELECOM Zrt. (székhely: 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11., cégjegyzékszám: Cg.05-10-
000347, nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (a továbbiakban: Szolgáltató), mint 
adatkezelő az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokat (név, születési név, édesanyja lánykori 
neve, e-mail cím, telefonszám, tajszám. lakcím, születési hely, születési idő, adóazonosító jel/ vagy adószám 
(adószámmal rendelkező magánszemélyek esetén), Bankszámlaszám) kezelje. 

Az adatkezelés célja:  

Megbízó rögzíti, hogy az Ajánló személyes adatait kezeli.  

Az adatkezelési jogosultság kiterjed a Program végrehajtása során közreműködő Forefcom Kft. (3533 Miskolc, 
Gózon L. u. 11.) gazdasági társaságra is azonos jogokkal és kötelezettségekkel.  

Az adatkezelés kizárólagos célja, hogy a Felek közvetítői jogviszonyát, elszámolási kötelezettségét, illetve a 
Program végrehajtását elősegítse. Ajánló köteles továbbá minden az elszámoláshoz szükséges adatát a Portálon 
teljes körűen a Megbízó rendelkezésére bocsátani. 

Ajánló az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Megbízó részére a 
késedelmes, illetve téves adatközlés, illetőleg annak elmaradása miatti kárfelelősség Szolgáltatás ajánlót 
terheli. Szolgáltatás ajánló tudomásul veszi, hogy az Ajánlott által megadott adatokat köteles rendelkezésre 
bocsátani Megbízó részére.  

Megbízó direkt marketing céljából csak az ajánló rendszerrel kapcsolatosan jogosult Ajánló adatait felhasználni, 
ahhoz a Szolgáltatás ajánló jelen ÁSZF elfogadásával előzetesen a hozzájárulását adta.  

Ajánló az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Megbízó részére a 
késedelmes, illetve téves adatközlés, illetőleg annak elmaradása miatti kárfelelősség Szolgáltatás ajánlót 
terheli. Szolgáltatás ajánló tudomásul veszi, hogy az Ajánlott által megadott adatokat köteles rendelkezésre 
bocsátani Megbízó részére.  

A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek.  

A jelen hozzájárulás alapján kezelt adatokat a Szolgáltató a Közvetítői szerződés megszűnéséig, továbbá az azt 
követő számviteli és törvényi elszámolásoknak megfelelő ideig jogosult kezelni. 

Önnek írásban postai úton (PR-TELECOM Zrt. 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11.), vagy e-mailben 
(ajanlo@prtelecom.hu ) joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről. 

Adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelőnél tiltakozással élhet. Amennyiben a tiltakozás nem vezet 
eredményre, bírósághoz fordulhat. A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. A Szolgáltató jelen 
adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-54265.  

mailto:ajanlo@prtelecom.hu


Ajánlott adatkezelési tájékoztató: 

Ön Ajánló részére tett szóbeli nyilatkozatával önként, egyértelműen és félreérthetetlenül, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PR-TELECOM Zrt. (székhely: 3533 Miskolc, 
Gózon Lajos utca 11., cégjegyzékszám: Cg.05-10-000347, nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbírósága (a továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő az Ön által – Ajánló részére önkéntesen 
szolgáltatott személyes adatokat (név, szolgáltatási cím, telefonszám, e-mail cím) kezelje. 

Az adatkezelés célja:  

Önnek a jövőben, Ajánlónak tett szóbeli hozzájárulása alapján, a Szolgáltató szolgáltatásairól telefonos úton 
közvetlen tájékoztatás adása, továbbá a Szolgáltató szolgáltatásainak az Ön részére ilyen módon történő 
közvetlen ajánlása.  

Ajánlott hozzájárulásának igazolását az Ajánló teljeskörű felelőssége terheli, az Ajánlott hozzájárulása szóban 
történik Ajánló részére, melyet az ajánló portálon az alábbi nyilatkozat  
elfogadásával igazol: „Az Ajánlott személyt tájékoztattam az ajánlás beküldéséről” 

A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához elengedhetetlenek. A 
jelen hozzájárulás alapján kezelt adatokat a Szolgáltató az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. 
Önnek írásban postai úton (PR-TELECOM Zrt. 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11.), vagy e-mailben 
(ajanlo@prtelecom.hu) joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve törlését, valamint visszavonhatja hozzájárulását ahhoz, hogy Önnek a Szolgáltató a 
jövőben szolgáltatásokat közvetlenül ajánljon fel.  

Adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelőnél tiltakozással élhet. Amennyiben a tiltakozás nem vezet 
eredményre, bírósághoz fordulhat. A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. A Szolgáltató jelen 
adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-54265. 
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