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5. számú melléklet
Kapcsolattartók

HMPSZ és Vodafone Magyarország zrt. kapcsolattartó személyei

Jelen felsorolás tartalmazza a HMPSZ kapcsolattartó személyeit, akik HMPSZ és a Vodafone
Magyarország zrt. között létrejött Megállapodás betartásában és módosításában eljárhatnak.



Kapcsolattartó személy HMPSZ részéről

Név

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

Mobil:

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

Telefon:

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

Fax:

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

E-mail:

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

XXX tudomásul veszem, hogy a Vodafone Magyarország zrt. részére az HMPSZ
kötelezettsége bejelenteni a kapcsolattartói változást, a kötelezettség elmulasztásából
eredő valamennyi kárt az általam képviselt társaság viseli.



Hozzájárulok, hogy a Vodafone az adataimat tudományos, közvélemény, piackutatás
vagy direkt marketing céljából felhasználja és az Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott adatkezelők részére kiadja.

Vodafone a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény alapján az ÁSZF 3. számú melléklete; továbbá a fenti hozzájárulás kapcsán –
ezúton tájékoztatja Kapcsolattartót, hogy személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók és
adatkezelők részére kerülhetnek átadásra.
Személyes adatainak társaságunk adatkezelésével való azonos fokú, bizalmas, titkos kezelését
a Vodafone által kötött magánjogi szerződések, továbbá a magyarországi jogszabályi háttér és
az Európai Unió előírásainak és követelményrendszerének betartása biztosítja.
Személyes adatait számla-előállítás céljára a DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Kft.
(1097 Budapest, Gyáli út 31.) mint adatfeldolgozó részére adhatjuk át. Az adatfeldolgozó a
személyes adatokat nem tárolja, azokat a számla előállítása után megsemmisíti. Az
adatfeldolgozás Adatvédelmi Biztos Hivatala által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti
azonosítója: 329-001.
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Személyes adatai –a Megállapodásból származó kártérítési, vagy kötbérfizetési
kötelezettségének HMPSZ felszólítás ellenére sem történő teljesítése esetén – a következő
kintlevőség-kezeléssel foglalkozó társaságok részére kerülhetnek diszkrecionális jogkörünkben
esetlegesen átadásra:
•
•
•
•
•
•

Intrum Justitia Zrt. (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)
SIGMA Követeléskezelő Zrt. (1025 Budapest, Kapy utca 15.),
CREDITexpress Magyarország Kft. (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)
AVEXO Információs, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősség Társaság
(7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 38/B.)
BROSS Holding Vezetési Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság (1083
Budapest, Baross u. 119/A.),
Direktinfo Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8887 Bázakerettye, Petőfi u.
6.)

Az adatkezelések Adatvédelmi Biztos Hivatala által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti
azonosítója: 329-0013, 329-0062, 329-0070.
Akciós ajánlataink megküldésével kapcsolatosan az
•
•
•
•
•

eSENSE Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.),
Café Connection Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5.),
Prohome Kft. (2161 Csomád, Kossuth u. 71.),
DDB Kft. (1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/a.).
TNS Hungary Kft. (Budapest, 1077 Kéthly Anna tér 1., 6. em)

lát el adatfeldolgozási tevékenységet, melynek keretében a Vodafone marketing
tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára készült anyagait
perszonalizálja és ügyfeleinkhez telefonon, vagy egyéb hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail),
automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton eljuttatja. A szerződéses ajánlat
előállítását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat az adatfeldolgozók
törlik. Adatvédelmi nyilvántartás szerinti azonosító: 329-0065.
Amennyiben az Ön Kapcsolattartói viszonya megszűnik és a jövőben nem kíván további
információt kapni a Vodafone egyéb szolgáltatásairól, úgy személyes adatainak ezen
adatbázisból való törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását a
Vodafone Ügyfélszolgálatán keresztül írásbeli nyilatkozattal postai, elektronikus hirdetés
esetében elektronikus úton is bármikor kérheti.
Alulírott kapcsolattartó nyilatkozom, hogy a hozzájáruló nyilatkozatok megadásával adatvédelmi
szabályokat nem sértek, azok megtételéhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem.
A Vodafone üzleti döntése következtében a jövőben mind az adatfeldolgozók, mind pedig az
adatkezelők személye változhat. Ezen változásokat Megállapodásunk 11. pontjának
megfelelően jelezzük.. Az előfizetők és felhasználók személyes adatai kezelésével kapcsolatos
részletes szabályokat az ÁSZF 3. számú Melléklete tartalmazza. Kérjük és javasoljuk, hogy
ezen szabályokat saját érdekükben megismerni szíveskedjenek.
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Kapcsolattartó személy a Vodafone Magyarország Zrt. részéről:

Fülöp Péter – kiemelt ügyfélkapcsolati manager
Mobil:

703354826

Telefon:

1/2883668

Fax:

1/2883329

E-mail:

peter.fulop@vodafone.com

Ügyfélszolgálat:

1270 (Vodafone-os telefonszámról) 288-1270 (bármely más telefonszámról)

Vodafone tölti ki! Érvényesség kezdetének dátuma: Budapest, 20………………

aláírás: ……………………………………….
HMPSZ
név: …………………………………………..
beosztás: …………………………………….
dátum: ………………………………………..
aláírás: ………………………………………..
Vodafone Magyarország zrt.

aláírás: ……………………………………….
Vodafone Magyarország zrt.

név: ……………………………………………

név: …………………………………………..

beosztás: ……………………………………..

beosztás: …………………………………….

dátum: ………………………………………...

dátum: ………………………………………..
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