KÖZLEMÉNY

A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2019. augusztus 1. napjától
Valamennyi ÁSZF-et érintően
ÁSZF 5. számú Adatkezelési tájékoztató melléklet – módosításra kerül az alábbi pontokban:
-3. pont -kiegészítésre kerül az adatvédelmi incidens és a profilalkotás fogalmával. Törlésre kerül a
profilozás fogalma.
-kiegészül a 4.7. ponttal: a személyre szabott ajánlatok nyújtása, a szolgáltatások folyamatos
fejlesztése, optimalizálása, működésének támogatása és versenyképességének megőrzése céljából a
szolgáltató profilalkotást végezhet. Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerinti jogos érdek. Felsorolásra kerülnek az e célból a szolgáltató által kezelt személyes adatok.
-kiegészül a 4.8. ponttal: előfizetői adatok elemzése, Előfizetői adatbázis elemzése útján történő üzleti
lehetőségek és szolgáltatás fejlesztési lehetőségek azonosítása céljából a szolgáltató adatkezelés
végezhez. Felsorolásra kerülnek az e célból a szolgáltató által kezelt személyes adatok.
-kiegészül a 4.9. ponttal: direkt marketing céljából a szolgáltató az előfizető hozzájárulása alapján
személyes adatokat kezel, profilalkotást végezhet. Felsorolásra kerülnek az e célból a szolgáltató által
kezelt személyes adatok.
-kiegészül a 4.10 ponttal: piackutatás céljából az előfizető hozzájárulása alapján a szolgáltató
adatkezelést valósít meg. Felsorolásra kerülnek a szolgáltató által kezelt személyes adatok.
-5. pont- kiegészítésre kerül oly módon, hogy az előfizetői adatok a nyomozó és más hatóságoknak az
elektronikus hírközlési jogszabályok szerint átadásra kerülhetnek hatósági megkeresés nyomán.
-kiegészül a 7.5 ponttal: az előfizetők személyes adatainak továbbítására vonatkozó szabályok
kiegészítésre kerültek a tekintetben, hogy a szolgáltató a személyes adatokat vállalatfelvásárlás esetén
a felvásárló vállalattal vagy a felvásárló vállalatcsoporton belüli más vállalattal közölheti. A módosítást
a szolgáltató tulajdonosi szerkezetében megvalósuló változások indokolják.
-8. pont - kiegészítésre kerül oly módon, hogy a szolgáltató köteles biztosítani, hogy más előfizető ne
ismerhesse meg a személyes adatokat az érintett előfizető joggyakorlása során. A szolgáltató köteles
az adatvédelmi incidenseket a GDPR vonatkozó szabályainak megfelelően kezelni.
-kiegészül a 9.1 ponttal: az előfizetők tájékoztatáshoz való joga külön említésre kerül.
-9.2 pont - kiegészítésre kerül oly módon, hogy az előfizető kérelmére megadja a Szolgáltató, hogy mely
adatait kezeli
-9.4. pont - kiegészítésre kerül oly módon, hogy az előfizető törléshez való jogának gyakorlására
vonatkozó megszorítások nevesítésre kerültek.
-kiegészítésre kerül a 9.5. ponttal: az előfizető jogosult adatainak korlátozását kérni az adatkezelőtől az
erre vonatkozó feltételek fennállása esetén.
-9.11 pont - módosításra kerül a bírósági jogérvényesítésre vonatkozóan
-kiegészítésre kerül az adatvédelmi tisztviselő feladatköre a 10. pont a b) pontot érintően.
A módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges
változás 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
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határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények
nélkül felmondani.
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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