
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 

1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre  

A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által 
kezelt személyes adatok a következők: 

1.1.  Szolgáltató a megrendelők és a Felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó 
díjak beszedése, valamint a megrendelői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő 
adatokat kezelheti: 
a) a megrendelő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, 
b) természetes személy megrendelő esetén a megrendelő (leánykori) neve, anyja neve, születési 
helye és ideje, 
c) nem természetes személy megrendelő esetén a megrendelő cégjegyzékszáma vagy más 
nyilvántartási száma, valamint a megrendelő bankszámlaszáma, 
d) a megrendelői hozzáférési pont egyéb azonosítója, 
e) a megrendelő címe és a megrendelői hozzáférési pont típusa, 
f) a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja, 
g) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, 
h) tartozás hátrahagyása esetén a megrendelői szerződés felmondásának eseményei. 

1.2. A Szolgáltató a hibabejelentések, a hibabehatároló eljárás eredményének és a hibaelhárítás 
alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében a következő adatokat kezelheti: 
a) a megrendelő értesítési címét vagy más azonosítóját, 
b) a megrendelői hívószámot vagy más azonosítót, 
c) a hibajelenség leírását, 
d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), 
e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, 
f) a hiba okát, 
g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét 
és annak okát), 
h) a megrendelő értesítésének módját és időpontját. 

1.3. A Szolgáltató a szolgáltatásra irányuló szerződés módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges személyes 
következő adatokat: 
a) a Megrendelő értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét, 
b) ha szükséges, a megrendelői szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, Megrendelő 
azonosító számát, 
c) a bejelentés, panasz rövid leírását, 
d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra). 
f) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit, 
g) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), 
h) a Megrendelő értesítésének módját és időpontját. 

2. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja 



2.1. Az 1.1. a)-c) pontja szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, az 1.1. d)-h) pont szerinti 
adatok a megrendelői szerződésből eredő igények elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az 
adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. A szolgáltató az 1.1. f) pont szerinti adatokat tartalmazó, a 
rendszerében keletkezett fájlokat (CDR) az annak alapján kiállított számlára vonatkozó, a 143. § (2) 
bekezdése szerinti elévülést követő 1 év után, 30 napon belül törölni köteles. Külön törvény ilyen 
előírása esetén a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti. 
A Megrendelő 1.1. pont szerinti adatait a Szolgáltató a megrendelői szerződés megkötését követően 
a megrendelők adataira vonatkozó szabályok szerint kezeli, a megrendelői szerződés megkötésének 
végleges elmaradása esetén pedig nyilvántartásából törli. 

2.2. Az 1.2. és 1.3. pont szerinti adatokat a Szolgáltató legalább egy évig megőrzi. A Szolgáltató 
az adatokat a hiba elhárítását vagy panasz elbírálását követő esetleges jogvitára nyitva álló idő 
leteltéig vagy a jogvita jogerős lezárásáig, illetve a szolgáltatás minőségével összefüggésben 
számára jogszabályban előírt statisztikai információs kötelezettségei elévüléséig kezeli. 

2.3. Az 1.4. pont szerinti adatokat a Szolgáltató saját üzletszerzési céljából a megrendelő 
hozzájárulásának időtartama alatt kezelheti, az ilyen célú kezelést a Megrendelő hozzájárulásának 
visszavonásakor, egyéb esetben a 2.1. pont szerint a Szolgáltató megszünteti. 

2.4. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően 
haladéktalanul törli, ha a szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett célból történő 
adatkezelésre került sor. 

2.5. A Szolgáltató köteles a megrendelőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről 
gondoskodni. 

2.6.1. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést jelszóvédelemmel 
kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes 
adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni. 

2.6.2. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani. 

2.6.3. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső 
előírások figyelembe vételével kell tárolni. 

2.6.4. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő 
nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón levő adatokat 
helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell 
égetni vagy más módon (égetéssel, iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni. 

3. A személyes adatok továbbításának esetei 

3.1. Az 1.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, 
átadhatók: 
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a 
forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, 



b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, 
c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, 
valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése 
céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az 
ügyésznek, valamint a bíróságnak, 
d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 

3.2. Az 1.2. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, 
átadhatók: 
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a hibaelhárítást illetőleg az ügyfél-tájékoztatást 
végzik, 
b) a hibaelhárításból eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 

3.3. Az 1.3. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, 
átadhatók: 
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a panasz ügyintézését, illetőleg az ügyfél-
tájékoztatást végzik 
b) a panaszügyekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 

3.4. Az 1.4. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, 
átadhatók – a megrendelő kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak, akik a Szolgáltató megbízása 
alapján a marketing akciót illetőleg a marketing jellegű ügyfél-tájékoztatást végzik. 

3.5. Az 1.4. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, 
átadhatók – a megrendelő kifejezett hozzájárulása esetén – harmadik fél számára a harmadik fél 
által gyártott/forgalmazott termékekkel vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális 
marketing információknak a megrendelő részére történő küldése céljából. 

3.6. A 3.1.-3.5. pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a 
szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 

4. A megrendelő hozzájárulása és módosításának joga 

4.1. A Szolgáltató a megrendelő adatkezeléshez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni 
minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő. 

4.2. A megrendelő adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg: 
a) az egyéni megrendelői szerződés keretében nyilvántartott hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal, 
b) egyes ajánlat vagy akció esetén a megrendelő által szolgáltatott adatlapon tett nyilatkozattal 

4.3. A megrendelő a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató 
ügyfélszolgálatán tett vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon 
megváltoztathatja. 

4.4. A megrendelő adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes. 

5. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai 



5.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási 
kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes 
jogszabályokban és jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint teheti 
lehetővé. 

5.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval 
azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási 
kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási 
jogviszony után is terheli. 

5. Az adatvédelmi felelős 

5.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy 

neve:   Kozák Zoltán 
beosztása:  ügyvezető 
elérhetősége:  zoltan.kozak@ahsk.hu. 

5.2. Az adatvédelmi felelős köteles biztosítani 
a) azt, hogy a Szolgáltató és alkalmazottja, tagja, megbízottja az adatvédelemre és az 
adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és jelen szabályzatot megismerje és munkája során 
betartsa, 
b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgy feltételeit, 
c) jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatnak a megrendelők és Felhasználók részére az 
ügyfélszolgálati irodában, valamint ha van, internetes honlapján való nyilvános elérhetőségét. 

6. Sütik és nyomon követés 

A www.ahsk.hu címen elérhető honlapunkon úgynevezett „sütiket” használunk. Ezek kis 
szövegfájlok, melyeket az ön termináleszközén tárolunk. Egyes általunk használt sütik törlődnek a 
böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az ön 
eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az 
Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával (ún. állandó sütik). Böngészőjét beállíthatja úgy, 
hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy 
bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője 
súgójában találhat. 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését 
és auditálását (Google Analytics). A Google Analytics szintén sütiket használ. A sütik által az Ön 
weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-
szerverre kerülnek, és ott tárolják őket. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes 
felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/. A böngészője megfelelő 
beállításainak kiválasztásával Ön elutasíthatja a sütik használatát. Ön megtilthatja azt is, hogy a 
Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó 
adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található 
beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

https://www.google.com/analytics/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Bármely „sütit” tehát a Felhasználó bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja 
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

A „süti-tájékoztatónk” elfogadásával Ön hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez. 
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) 
bekezdés a) pontja biztosítja. 


