
Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

A következő módosításokat tettük a 2018. június 01-jétől hatályos, a helyhez kötött és helyhez nem kötött
telefon szolgáltatásunk Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások szükségességének oka:

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ
EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679  RENDELETE  a  természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és az ilyen adatok szabad
áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi  rendelet)/
tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év június hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános
Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők, és amely miatt  az alábbi  tárgykörben,  az
alábbi feltételek módosulnak: 

- pontosításra kerülnek mindkét szolgáltatás  ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos
szabályok (ÁSZF 1.6., és 10.2. pontok);

- az ÁSZF 4. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatkezelési szabályzat átfogó módosításra került
a GDPR-nak való megfelelés érdekében;

- az ÁSZF 7. sz. melléklete: adatkezelési tájékoztató az előfizetők részére. 

A TRIOTEL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési
Feltételei  teljes  szövege  hatálybalépésig  és  azt  követően  is  megtekinthető  ügyfélszolgálati  irodánkban,
valamint a www.triotel.hu weboldalon. 

A változások részletes leírása, az ÁSZF-ben történt módosítások:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6 A jelen Általános Szerződési Feltételekre (továbbiakban: ÁSZF), és a jelen ÁSZF alapján kötött
egyedi  előfizetői  szerződésekre  különösen,  de  nem  kizárólagosan  az  alábbi  jogszabályok
rendelkezései vonatkoznak:  

a.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), 
b.) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) 
NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
2./2015.(III.30.)  NMHH  rendelet  (a  továbbiakban:  Eszr.)  ez  utóbbi  rendelet  33.  §-ában  foglalt
hatálybalépési rendelkezések szerint,
c.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
d.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.), 
e.)  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  minőségének  az  előfizetők  és  felhasználók  védelmével
összefüggő  követelményeiről,  valamint  a  díjazás  hitelességéről  szóló  13/2011.  (XII.  27.)  NMHH
rendelet, 
f.)  a  2014.  június  13.  előtt  megkötött  előfizetői  szerződésekre  és  azok  2014.03.15.  napját  követő
módosításaira  (ezen  szerződések  bármely  okból  történő  megszűnéséig,  megszüntetéséig  vagy  a
Szolgáltató és Előfizető kifejezett  eltérő írásbeli  megállapodásáig)  az üzleten kívül  a  fogyasztóval
kötött  szerződésekről  szóló  213/2008.  (VIII.29.)  Korm.  Rendelet  és  a  távollevők  között  kötött
szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, 
g) a 2014. június 13-én és azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok módosításaira a
fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól  szóló 45/2014.  (II.26.)  Korm.
Rendelet,
h.) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
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(továbbiakban: Mttv.), 
i.)  a 2014.  március 15.  előtt  megkötött  előfizetői  szerződésekre és azok 2014.03.15.  napját követő
módosításaira  (ezen  szerződések  bármely  okból  történő  megszűnéséig,  megszüntetéséig  vagy  a
Szolgáltató és Előfizető kifejezett eltérő írásbeli megállapodásáig) a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 
j.) a 2014. március 15-én vagy azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok módosításaira
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
k)  a  2015.  szeptember  01-én  vagy  azt  követően  megkötött  előfizetői  szerződésekre  és  azok
módosításaira  a  2./2015.(III.30.)  NMHH  rendelet  (a  továbbiakban:  Eszr.)  33.  §-ában  foglalt
hatálybalépési rendelkezések szerint,
l.) Az Eht. módosításáról szóló 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi LXXXVIII.
törvény)  megállapított  Eht.  127.  §  (4d)  bekezdést  a  2017.  évi  LXXXVIII.  törvény  2017.10.24.  napi
hatálybalépését  megelőzően megkötött,  a  2017.  évi  LXXXVIII.  törvény  hatálybalépésekor  hatályos
határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell.
m.) A 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 127. § (6) bekezdést és 134. § (14) bekezdést a
2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozott időtartamú előfizetői
szerződésekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a 134. § (14) bekezdésében szabályozott tájékoztatási
kötelezettségnek  a  Szolgáltató  az  olyan  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződések  esetében
köteles eleget tenni,  amelyekben a szerződés időtartama a 2017. évi LXXXVIII.  törvény 2017.10.24.
napi hatálybalépését követő 90. napot követően telik el,
n)  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXVIII.
törvénnyel  megállapított  Eht.  132.  §  (10)  és  (11)  bekezdését  a  2017.  évi  LXXXVIII.  törvény
hatálybalépését (2017.X.24.) megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.
o)  AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679  RENDELETE  a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános
adatvédelmi rendelet) (GDPR),
p) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE az elektronikus
hírközlési  ágazatban a  személyes  adatok  kezeléséről,  feldolgozásáról  és  a  magánélet  védelméről
(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
q) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény,
r) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény (Fgytv.).
s) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.2 az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos
jogairól és kötelezettségeiről

A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat csak az ÁSZF 4. sz. mellékletet képező Adatvédelmi és
adatkezelési szabályzat szerinti időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti.

A Szolgáltató az Előfizető adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az ÁSZF 4. sz.
mellékletet képező Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat szerint teljesíthet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ÁSZF 4.sz. melléklete
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A 4. sz. melléklet átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁSZF 7. sz. melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A  GDPR-nak  való  megfelelés  érdekében  mellékletként  csatolásra  került  az  ügyfelek  adatkezelési
tájékoztatója.

Pápa, 2018. május 14.

Tisztelettel:

Sabján Kornélia ügyvezető
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