
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2018. június 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF Törzs 5.1.1. pontja az alábbiakkal bővül: 

 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás bekötésének típusától, illetve, a 

szolgáltatás kiépítésének technológiájától függően egyedileg mérlegelje, hogy van-e lehetőség 

külön-külön szüneteltetni az egyes szolgáltatástípusokat. 

 
2. Az ÁSZF Törzs 10.1. pontja az alábbiakkal bővül: 

 
Az Előfizető adatainak kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 

a) az Előfizető hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Előfizető az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az Előfizető vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az előfizető olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az érintett gyermek. 
Szolgáltató az Előfizető adatainak kezelését a hatályos adatvédelemre, illetve hírközlésre 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintett Előfizető hozzájárulásával, szerződés vagy 

törvényi felhatalmazás alapján folytatja. 

 
3. Az ÁSZF Törzs 10.2. pontja az alábbiakkal bővül: 

 
A Szolgáltató az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében biztosítja a tisztességes és 

átlátható adatkezelést, gondoskodik az Előfizető személyes adatainak védelméről és biztonságáról, 

különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés 

(károsodás) ellen. 

 



 

Az Előfizető kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást nyújt: 

- általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról  

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről,  

- az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá 

- az Előfizető személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra 

nem kerül sor. 

 
Módosul továbbá az alábbi rendelkezés: 

 
Amennyiben az Érintett kérelmét a Szolgáltató elutasítja, úgy az elutasítással szemben az 

Érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni, a 10.2.2. pontban megjelölt adatvédelmi 

tisztviselőhöz, vagy a bírósághoz fordulni. 

 
4. Az ÁSZF Törzs 10.2.3. pontja az alábbiakban módosul: 

 
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amellyel védi az Előfizető 

személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra 

hozástól, vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 
5. Az ÁSZF „E”, „E.2.” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztás módosul. 

 
6. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornák szerepeltetésének 

vállalt időpontja 2018. június 30-ra módosul. 

 

 

 

Budapest, 2018. április 27. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


