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MEGÁLLAPODÁS
ingatlan igénybevételéről

amely létrejött egyrészről:

mint ingatlantulajdonos(ok) (a továbbiakban Tulajdonosok(ok)), másrészről:
a DIGI Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.), mint jogosult (a továbbiakban Jogosult) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a Jogosult tulajdonában álló távközlési létesítmény kerül elhelyezésre, átvezetésre a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 

ingatlanon, a szomszéd ingatlan szolgáltatással való ellátása érdekében, olyan módon, hogy az nem akadályozza a Tulajdonost az ingatlan rendel-
tetésszerű használatában.

2. A Tulajdonos hozzájárul, hogy Jogosult a saját költségére az alábbi ingatlanon optikai kábelt, optikai eszközöket helyezzen el

3. A Tulajdonos hozzájárul, hogy a Jogosult képviselője az ingatlan területére – a Tulajdonos szükségtelen zavarása nélkül – bármely napszakban – 
időkorlátozás nélkül – karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen.

4. A Jogosult a munkálatok megkezdéséről – kivéve az azonnali és sürgős hibaelhárítás esetét – 2 nappal korábban köteles értesíteni az ingatlan 
tulajdonosát.

5. A Tulajdonos kijelenti, hogy a fenti igénybevétel következtében a Jogosulttal szemben semmilyen jogcímen nem érvényesít kártérítési igényt.
Megállapodó felek fenti, egymással szó szerint megegyező, 2 példányban készült megállapodást, mint akaratuknak és e megállapodással biztosított 
érdekeiknek mindenben megfelelőt, elolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.
A megadott személyes adatok kezelését a DIGI Kft. (székhely: 1134 Budapest Váci út 35., telefon: 1272, e-mail: ugyfelszolgalat@digi.hu, ugyfelszolga-
lat@digikabel.hu) az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.
A DIGI Kft. a személyes adatokat a Megállapodás teljesítése céljából kezeli. A személyes adatok kezelésére a Megállapodás teljesítése alapján (GDPR 
6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapján kerül sor.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogát gyakorolhatja. 
Az említett jogok gyakorlása iránti kérelmet a fent megadott elérhetőségeken vagy az adatvédelmi tisztségviselőnél lehet benyújtani (postacím: 1134 
Budapest, Váci út 35., e-mail cím: dpo@digi.hu). Az érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 
1530 Budapest, Pf.5 cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu).

Kelt:...................................................., ........................... év ……………….… hó ……… nap

............………………..........…………………….................
Tulajdonos

............………………..........…………………….................
DIGI képviselője

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ 1

Név:  ....................................................................................................................... 

Lakcím:  .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Aláírás:  ..................................................................................................................

TANÚ 2

Név:  ....................................................................................................................... 

Lakcím:  .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Aláírás:  ..................................................................................................................

Név:

Anyja neve:

Lakcím:

Személyi azonosító:

Település:
Utca:

Házszám:
Helyrajzi szám:

Tulajdoni hányad:


