KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2018. május 25. napjától
Valamennyi ÁSZF-et érintően
ÁSZF 5. számú Adatkezelési tájékoztató melléklet – módosításra kerül az alábbi pontokban:
- 3. Definíciók: az adatkezelési tájékoztatóban szereplő alábbi fogalmak kerülnek módosításra:
személyes adat, adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó, profilozás.
- 4. A Szolgáltató által kezelt adatok köre, adatkezelés célja új adatkezelési jogalapokkal bővül.
Új jogalapok:
- Érintett hozzájárulása,
- Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, amely szerződésben az érintett az egyik
fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megkötéséhez szükséges,
- a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés
- az adatkezelés a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges
- 9. Előfizető érintetti jogainak köre bővül, új jogosultságok kerülnek bevezetésre és a meglévő
jogosultságok kiegészítésre kerülnek. Új jogosultságok: kártérítéshez való jog, érintettek
képviseletére vonatkozó jog, adathordozhatósághoz való jog. Módosuló jogosultságok:
hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez vagy zároláshoz való jog,
tiltakozáshoz való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, hatósági és bírósági
jogérvényesítéshez való jog.
- 10. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjének feladatkörei módosításra kerülnek.
Továbbá, átfogó módosításra, illetve pontosításra kerül a teljes melléklet a jogszabályi változások
teljes körű biztosítása érdekében.
A módosítást jogszabályváltozás,
alkalmazandósága indokolja.
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Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet –csatornakiosztás
A médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony alapján módosul az alábbi műsorcsatornák
elnevezése: Story4 műsorcsatorna neve TV4 elnevezésre, a Story5 műsorcsatorna neve Story4
elnevezésre, továbbá a GALAXY műsorcsatorna neve GALAXY4 elnevezésre.
Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás
ÁSZF 8. számú Számlázási Ciklusok melléklet – korrekció miatt kiegészül Varsány és Rimóc
településsel. A módosítást az adott rendelkezés tartalmát vagy a már nyújtott szolgáltatások
igénybevételének feltételeit érdemben nem érintő pontosítás indokolja, amely nem eredményezi a
szerződési feltételek lényeges változását.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az
Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a
határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani.
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A UPC Magyarország Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődő új ügyfelek a jelen közlemény közzétételétől
számított 14 (tizennégy) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosultak elállni az
Előfizetői Szerződés megkötésétől.
A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az
új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban,
valamint a www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzétettük.
UPC Magyarország Kft.
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