Tisztelt Előfizetőink!

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
2020. augusztus 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:
1. Az ÁSZF Törzs 2.2.3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.2.3.4. A megadott adatok igazolása
Természetes személy Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben feltüntetett adatait személyi
igazolványával, lakcímet igazoló hatósági igazolványával (lakcímkártyájával) illetve, ha nem
magyar állampolgár, úgy EGT állampolgár esetén személyi igazolványával vagy útlevelével és
lakóhelyét igazoló tartózkodási engedélyével, más külföldi útlevelével és lakóhelyét igazoló
tartózkodási engedélyével igazolhatja. Üzleti/intézményi előfizető, amennyiben gazdasági
társaság – 30 napnál nem régebbi – cégkivonattal, cégbizonyítvánnyal, továbbá alapító
okirattal, egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal, más vállalkozás egyéb, a rá irányadó
szabályok szerinti irattal, és az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányának
bemutatásával köteles igazolni. A Szolgáltató nyilatkozat kitöltését kérheti arról, hogy az
Előfizető mely hatósági okmányát mutatta be. Ezen okiratok bemutatásának megtagadása
esetén a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

2. Az ÁSZF Törzs 10.1. pontja az alábbiakkal bővül:
10.1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja,
időtartama
Szolgáltató az Előfizető adatainak kezelését az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően folytatja:
1. Info. tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény;
2. Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
3. Eszr.: 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések
részletes szabályairól;
4. GDPR: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (GDPR) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú
Rendeletére (2016. április 27.);

5. Számviteli tv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
6. Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
7. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény.
8. Eker. tv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
9. Akr.: 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz
kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem
különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a
forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és
hívásátirányításra vonatkozó szabályokról;
10. Szhr.: A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a
daktiloszkópiai adat. (GDPR 4. cikk 14.)

3. Az ÁSZF Törzs 10.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.1. Az Előfizető azonosító adatai
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az Eht. 154. § (1)
bekezdésre és az Eszr. 11. § (1) bekezdésre, Eht. 157. § (2) bekezdésre, Eht. 157. § (10)
bekezdésre, valamint az Eht. 159/A. §-ra, illetve a számviteli jogszabályokra.

Megőrzési idő: az előfizetői szerződés megszűnését követő 1 év+30 nap, illetve a számviteli
jogszabályok alapján 8 év+30 nap.

4. Az ÁSZF Törzs 10.1.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.1.1.1. Egyéb személyek személyes adatai
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az Eht. 154. § (1)
bekezdésre és az Eszr. 11. § (1) bekezdésre, Eht. 157. § (2) bekezdésre, az Eht. 157. (10)
bekezdésre, valamint Eht. 159/A. §-ra, illetve a számviteli jogszabályokra.

Megőrzési idő: az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig,
legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év+30 nap, illetve a számviteli jogszabályok
alapján 8 év+30 nap.

5. Az ÁSZF Törzs 10.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.2. Számlázással összefüggő adatok
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az Eht. 157. § (2)
bekezdésre és az Eszr. 11. § (1) bekezdésre, Eht. 159/A. §, Eht. 157. § (10) bekezdés, illetve
számviteli jogszabályok.

Megőrzési idő: az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig,
legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év+30 nap,, illetve a számviteli jogszabályok
alapján 8 év+30 nap.

6. Az ÁSZF Törzs 10.1.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.2.1 Egyéb személyes adatok
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az Eht. 154. § (1)
bekezdésre és az Eszr. 11. § (1) bekezdésre.

Megőrzési idő: Előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig,
legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év+30 nap.

7. Az ÁSZF Törzs 10.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.3 Közvetlen értesítési elérhetőségek

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az Eht. 154. § (1)
bekezdésre és ESzr. 11. § (1) bekezdésre.

Megőrzési idő: az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig,
legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év+30 nap

8. Az ÁSZF Törzs 10.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.4. Az Előfizetőt azonosító egyéb adatok
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az Eht. 157. § (2)
bekezdésre és Eszr. 11. § (1) bekezdésre, az Eht. 157. § (10) bekezdésre, valamint Eht. 159/A. §ra, illetve a számviteli jogszabályokra.

Megőrzési idő: az előfizetői szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) szerinti elévüléséig,
legkésőbb a szerződés megszűnését követő 1 év+30 nap, illetve, a számviteli jogszabályok
alapján 8 év+30 nap.

9. Az ÁSZF Törzs 10.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.5 Egyéb előfizetői adatok
Adatkezelés jogalapja: az Előfizető hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Megőrzési idő: az Előfizető hozzájárulásának visszavonásáig.

10. Az ÁSZF Törzs 10.1.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.1.6 Telefonos hangrögzítés
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, figyelemmel az Eht. 138. § (10)
bekezdésére, Eht. 141. § (1) bekezdésére, az Eszr. 25. §-ra és a Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésére.
Megőrzési idő:
az Eht. 138. § (10) bek. szerint - legalább 1 évig;

az Eht. 141. § (1) bek. szerint – legalább 1 évig;
az Eszr. 25. §-a szerint a bejelentés időpontjától számított 2 évig;
az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése szerint – 5 évig

11. Az ÁSZF Törzs 10.2.3. pontja az alábbiakkal bővül:
10.2.3. Adatbiztonság
A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira
és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az
adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és
az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

12. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul:
-

-

Budapest, DorogEsztergom, Kiskunhalas, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Várpalota,
Dunaújváros, HatvanGyöngyös, Miskolc, Tatabánya, Nagykanizsa, Salgótarján, Nyíregyháza,
Szolnok, Győr, Százhalombatta, Békéscsaba, Eger, Komló, Kaposvár, Kecskemét, Szeged,
Zalaegerszeg, Ózd, Jászság, Oroszlány, DigiInvi területeken a TLC és Discovery Channel
csatornák analóg továbbítása megszűnik, digitálisban továbbra is látható.
Tököl HFC területen a Discovery Channel csatorna analóg továbbítása megszűnik, digitálisban
továbbra is látható.
Monorierdő településen a DigiInvi analóg és DDigiInvi digitális csatornakiosztás megváltozik,
analógban Budapest és digitálisban DBudapest lesz.
A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén a KiwiTV televíziós csatorna 2020.08.17. napján nevet
és logót vált. Az új név TV2 Kids lesz.

13. Az ÁSZF „H” Mellékletének X. pontja az alábbiak szerint módosul:
A JimJam csatorna bekerül a csatornalistába.

14. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.1. Függelékében az alábbiakat töröltük:

3.3.5. Közérdekű tájékoztató és szolgáltatásszámok
Megnevezés
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest, 2020. július 30.

Tisztelettel:
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
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