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A Vodafone Saját Fiók felhasználási feltételei és adatvédelmi tájékoztató, egységes 

szerkezetben a My Vodafone Alkalmazásra vonatkozó eltérő feltételekkel 

 

2018.05.25 napjától hatályos változata 

 

A Vodafone Saját Fiók egy olyan interneten elérhető felület, amelyen keresztül a Vodafone 

Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cg. 01-10-044159, a továbbiakban „Vodafone” vagy „Szolgáltató”) lakossági és flottás, valamint 

kisvállalati üzleti előfizetői jelen felhasználási feltételek szerint kezelhetik előfizetésüket. 

 

Jelen felhasználási feltételeket („Feltételek”) a fenti dátumtól a Feltételek módosításáig vagy 

visszavonásáig érvényesek. 

 

Jelen Feltételek és végfelhasználói szerződés szabályozzák a Vodafone tulajdonában álló My 

Vodafone alkalmazáshoz (továbbiakban „My Vodafone” vagy „Alkalmazás”) való hozzáférést és 

használatának feltételeit is azzal, hogy amennyiben a My Vodafone alkalmazásra vonatkozó 

feltételek eltérnek a Vodafone Saját Fiókra vonatkozó feltételektől, abban az esetben az 

kifejezetten megjelölésre kerül, ilyen kifejezett eltérés hiányában pedig a My Vodafone 

alkalmazásra a Vodafone Saját Fiókra vonatkozó feltételek értelemszerűen irányadók. 

 

A Vodafone Saját Fiók létrehozásával Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja jelen Feltételeket. 

 

I. Vodafone Saját Fiók létrehozása 

 

A Vodafone Saját Fiók igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet-

hozzáféréssel. Az egyéb szükséges hardver- és szoftverleírások a Vodafone honlapján találhatóak 

meg. 

A Vodafone Saját Fiók nyitóoldalát bárki megtekintheti, azonban annak igénybevételéhez szükség 

van a Felhasználó regisztrálására. 

 

A Vodafone Saját Fiók kétféleképpen hozható létre: 

1. a Felhasználó általi regisztrációval vagy 

2. a Vodafone által, az előfizetői szerződés Vodafone üzletben történő aláírásakor, 

amennyiben a regisztrációt a Felhasználó igényli. 

 

A Felhasználó általi regisztráció az interneten, a www.vodafone.hu/regisztracio honlapon történik. 

A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha a Felhasználó 

bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Vodafone a Felhasználó regisztrációját 

visszautasíthatja. A kötelezően kitöltendő mezőket a rendszer *-gal jelöli. 

 

A regisztrációhoz az alábbi adatokat szükséges megadni: 

1. A Felhasználó előfizetői szerződésén szereplő, érvényes Vodafone telefonszámát, 

amely tekintetében a Vodafone Saját Fiók létrehozását a Felhasználó igényli, 

2. a Felhasználó érvényes e-mail címét, 

3. a biztonsági kritériumoknak megfelelő jelszavat, 

4. továbbá – amennyiben a Felhasználó regisztrálja önmagát – a Felhasználó 

előfizetéséhez tartozó Ügyfélbiztonsági Kódot. 

http://www.vodafone.hu/regisztracio
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Egyéni (lakossági) Előfizetőnek minősülő Felhasználó önregisztrációja során, amennyiben a 

Felhasználó nem tudja az Ügyfélbiztonsági Kódját, lehetősége van az Ügyfélbiztonsági Kódot 

helyettesíteni az alábbi személyes adatok együttes megadásával: 

1. Az Előfizetői szerződésen szereplő személyazonosító okmány száma, 

2. Az Előfizetői szerződésen szereplő állandó lakcímhez tartozó irányítószám, 

3. Az Előfizető születési dátuma (év, hó, nap). 

 

A Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor 

átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben: 

a. valótlan vagy hiányos vagy érvénytelen adatok megadása, vagy valótlanná 

illetve érvénytelenné válásuk; 

b. a Vodafone vagy más előfizetők, felhasználók személyes adataival vagy a 

rendszerrel történő bármilyen visszaélés; 

c. előfizetői szerződés megszűnése vagy más Felhasználóra átírása. 

 

A fenti adatok megadása és véglegesítése után, és jelen Feltételek elfogadását követően a 

Felhasználó általi önregisztráció esetén a Felhasználó a honlapon vagy a My Vodafone 

alkalmazásban továbblép, amellyel a fent megadott telefonszámra egy, a Vodafone Saját Fiók 

létrehozását megerősítő SMS-t kap. Az SMS-ben megküldött kód megjelenő honlapon történő 

begépelésével a Vodafone Saját Fiók létrehozása és aktiválása megtörténik. 

 

Amennyiben a Vodafone Saját Fiók létrehozása a Vodafone által az előfizetői szerződés Vodafone 

üzletben való aláírásakor történik, úgy az adatok megadása után az oldalon való továbblépéssel a 

Vodafone Saját Fiók létrehozása egyidejűleg megtörténik. 

Ebben az esetben megerősítő SMS kiküldésére nem kerül sor tekintettel arra, hogy a Vodafone 

munkatársa a Felhasználót az üzletben, a Felhasználó egyidejű jelenlétében azonosítja. A Vodafone 

általi regisztráció esetén a Vodafone Saját Fiók a létrehozástól számított 24 (huszonnégy) óra 

elteltével aktiválódik. 

 

Egy Előfizetéshez egy Vodafone Saját Fiók tartozhat. 

 
 

II. Vodafone Saját Fiók használata 

 

II.1. Első és további belépés 

 

A Vodafone Saját Fiókba való belépéshez telefonszám és jelszó szükséges. Emellett, amennyiben 

Felhasználó a mobil rádiótelefon készülékéről keresi fel az https://m.vodafone.hu/belepes oldalt, 

abban az esetben az oldal felajánlja Felhasználónak az Automatikus belépés funkciót a jelen 

Feltételek a II.4. pontjában meghatározottak szerint. A regisztrált Felhasználó a Vodafone Saját 

Fiókba történő bejelentkezés után kezelheti előfizetését a jelen Feltételek szerint. A Vodafone 

ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg jelszavát és azt senkinek ne adja ki, 

illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen. 

 

II.2. Elfelejtett jelszó 

 

Amennyiben Felhasználó elfelejti jelszavát, abban az esetben a honlapon erre kialakított funkció 

segítségével a Vodafone Saját Fiókhoz megadott telefonszámra SMS küldését kérheti egy új 

ideiglenes jelszóval együtt. Felhasználó köteles az ideiglenes jelszavát az azzal való belépéskor 

megváltoztatni.  
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II.3. Egyes funkciók használata 

 

A Vodafone Saját Fiókon belül a Felhasználónak lehetősége nyílik egyes szolgáltatások 

megrendelésére, módosítására, illetve lemondására, amelyeknek mindenkor aktuális listája, illetve 

az igénybevétel, megrendelés, módosítás, lemondás feltételei és az azokkal és a Vodafone Saját 

Fiókkal kapcsolatos információk elérhetők a Vodafone értékesítési pontjain, ügyfélszolgálatán és a 

www.vodafone.hu honlapon. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások igénybevételéhez, megrendeléséhez, 

módosításához vagy lemondásához a Vodafone Saját Fiókon belül is Ügyfélbiztonsági kód 

megadása szükséges. 

 

III. My Vodafone alkalmazásra vonatkozó különös feltételek 

 

A My Vodafone okostelefonos alkalmazás használatával a Felhasználónak lehetősége nyílik az 

alábbi funkciók elérésére Android vagy iOS operációs rendszerű okostelefonján: 

1. információ az egyenlegről, adatforgalomról, 

2. tarifa kiegészítő rendelés 

3. egyedi ajánlatok áttekintése 

4. a számlázással kapcsolatos információk 

5. számlák letöltése pdf formátumban 

6. számlák kifizetése. 

 

III.1. A Felhasználók köre a My Vodafone alkalmazásban 

Az Alkalmazást kizárólag a Vodafone-nal előre vagy utólag fizető lakossági és/vagy Kisvállalati 

üzleti, hatályos előfizetői szerződésben álló előfizetők vehetik igénybe Felhasználóként. 

Felhasználónak minősül az a Felhasználó, akivel a Vodafone a végfelhasználói szerződést 

megkötötte és, aki Vodafone Saját Fiók regisztrációval rendelkezik. 

 

III.2. A My Vodafone alkalmazás rendszerkövetelményei 

Az Alkalmazás Android 4.4 és azt meghaladó, valamint iOS 9 és 10 verziószámú operációs 

rendszert használó okostelefon eszközeikre tölthető le az okostelefonnak megfelelően a Google 

Play vagy az App Store áruházakból és ezeken használható. 

A Felhasználó köteles ellenőrizni az Alkalmazás letöltését megelőzően az okostelefon és az 

Alkalmazás kompatibilitását. 

Az Alkalmazás tárhelyigényéről és aktuális jellemzőiről, hardver- és szoftverleírásokról a 

Felhasználó a Google Play vagy az App Store áruházakban tájékozódhat előzetesen. 
 

Az Alkalmazás a Vodafone tulajdonában áll. 

 

Vodafone fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosításokat végezzen a My Vodafone 

alkalmazáson, annak kialakításán, felépítésén, arculatán, tartalmának összeválogatásán, funkcióján, 

elrendezésén, szerkesztésén, tartalmán egészben vagy részben bármikor, előzetes értesítés nélkül. 

 

A Felhasználó a technológiai korlátok figyelembe vételével az Alkalmazás használata során azonos 

jogosultsággal bír és felelősséget vállal, mintha ügyét bármely más, a számára nyitva álló 

ügyfélkapcsolati csatornán intézte volna. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásban 

végzett bármely tevékenység a Felhasználónak betudott magatartásnak – így különösen általa 

kezdeményezett megrendelésnek, módosításnak vagy lemondásnak – minősül. 

A Felhasználó Vodafone mobil telefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetésén végzett valamennyi 

(Felhasználó által kért vagy Vodafone által automatikusan végrehajtott módosítás hatással lehet az 

Alkalmazás működésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebből, valamint az Alkalmazás 

jellegéből fakadóan előforduló hibák, adatvesztés vagy szolgáltatás kiesés miatt Vodafone-t 

felelősség nem terheli. 

http://www.vodafone.hu/
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Vodafone kizárja felelősségét az irányadó jog által megengedett mértékben az Alkalmazás bármely 

téves, hibás működésből és használatából eredő eseményekért, illetve az ezekből kifolyólag a 

Felhasználót érő kárért. A Felhasználó nem jogosult kártérítési vagy egyéb igényt érvényesíteni a 

Vodafone-nal szemben. A Vodafone kizár minden felelősséget, amely az Alkalmazás illetéktelen 

használatból ered. A Vodafone nem felel a Felhasználó által helytelenül, valótlanul megadott vagy 

érvénytelen adatokból eredő kárért, egyéb jogkövetkezményért. Az esetleges elírásokért, hibákért 

Vodafone felelősséget nem vállal. 

 

IV. Díjazás, költségek 

 

Az Alkalmazás igénybevétele díjmentes. 

 

Az Alkalmazás letöltése a Felhasználó készüléke szerint vagy a Google Play vagy az App Store 

áruházakból és használata adatforgalommal járhat, amelynek díja a Felhasználó tarifacsomagja 

szerint számlázódik. Az Alkalmazás letöltése közvetlenül terheli a Felhasználó adatkeretét, 

ugyanakkor letöltés után az Alkalmazás használata közben az Alkalmazás által generált 

adatforgalom belföldön, a Vodafone hálózatán díjmentes, nem terheli a mobilinternet csomagban 

foglalt adatmennyiséget. A díjmentes használat alól kivételt képeznek a külső, nem Vodafone által 

üzemeltetett weboldalak, így különösen, de nem kizárólag a fizetési folyamatban használt banki 

oldalak, vagy közösségi portálok, amelyek adatforgalmat generálhatnak, és amelynek díja a 

Felhasználó tarifacsomagja szerint számlázódik. 

 

A Felhasználó köteles az Alkalmazás használatával generált adatforgalom díját, valamint az 

Alkalmazáson keresztül igénybe vett szolgáltatások ellenértékét valamint az egyéb kapcsolódó 

díjakat megfizetni. Amennyiben ezt elmulasztja a Vodafone jogosult a szolgáltatások teljes körét 

felfüggeszteni, és az ÁSZF-ben, valamint az egyedi előfizetői szerződésben rögzítettek szerint 

eljárni. 

 

V. Szavatosság 

 

A My Vodafone-t a Vodafone mint jogtulajdonos, amennyiben azt az alkalmazandó jog lehetővé 

teszi mindenféle szavatosság, jótállás nélkül bocsátja felhasználó számára rendelkezésre olyan 

formában és tartalommal, ahogyan az elérhető („as is”), támogatás és beavatkozás nélkül. 

Vodafone nem vállal szavatosságot azért, hogy az alkalmazás maradéktalanul megfelel a 

felhasználói követelményeknek, illetve ezért, hogy az alkalmazás működése zavartalan és 

hibamentes lesz. Az Alkalmazás  felhasználása önként, kizárólag saját felelősségre történhet. 

 

A Vodafone nem vállal felelősséget a My Vodafone alkalmazás használatával, annak letöltésével, 

törlésével, visszavonásával és az abban található adatokkal kapcsolatban keletkező semmilyen 

vagyoni vagy nem vagyoni kárért, elmaradt haszonért. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vodafone nem felelős a Felhasználó okostelefonján 

bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a 

felhasználó okostelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik 

személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért. 
 

Vodafone az Alkalmazásban harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyezhet el 

- például fizetéssel kapcsolatos oldalakat és egyéb, nem Vodafone által nyújtott szolgáltatások 

oldalait -, azonban a harmadik személyek internetes oldalain elhelyezett tartalmaiért és az azokon 

található kommunikációkért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak 

használatából eredő költségért, kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személy 

(szolgáltatók) felhasználási feltételei vonatkoznak. Ez a feltétel nem befolyásolja a felhasználó 

jogszabályból eredő jogait. 
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V.1. Felhasználás korlátai 

A Felhasználó nem jogosult az Alkalmazást a fent említett funkciókon kívül bármilyen más célra 

használni. A My Vodafone alkalmazás bármely részének módosítása, másolása, visszafejtése, 

elemeire bontása, újraformázása, szerkesztése vagy bármely más módon való módosítása tilos. 

Tilos továbbá bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve 

bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része 

módosítható, továbbá tilos a felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve 

tisztességtelen fondorlattal történő létesítése. Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat 

sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül 

megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság- ellenőrző intézkedéseit. 

 

VI. Szellemi tulajdonjogok 

 

Vodafone fenntartja a My Vodafone alkalmazással kapcsolatos minden jogát . A My Vodafone 

csak a jelen felhasználási feltételekkel összhangban használható. Az Alkalmazás használatához 

Vodafone nem kizárólagos, és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználó számára 

egy eszközön, mely engedély kizárólag magán célú használatra jogosít, üzleti célú felhasználásra 

nem. A felhasználási engedély kizárólag jogszerű, és a felhasználási feltételeknek megfelelő 

használat esetén jogosít használatra. A felhasználási engedély nem foglalja magában a 

többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát. 

 

Az Alkalmazás arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a 

tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá 

esik. A szerzői jog jogosultja a Vodafone, ezért kizárólag a Vodafone jogosult minden egyes 

szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Vodafone előzetes írásbeli 

engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, 

újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Vodafone egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy 

az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon 

alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, 

gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logó, képeslapok, fotó, hang- és 

videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és 

árusítását. A felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és 

más jogot. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek. 
 

VI.1. Jogok átruházása 

 

A használattal a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen felhasználási feltételek  alapján a 

Vodafone-t megillető jogainkat, kötelezettségeinket átruházzuk egy harmadik személyre. 

Amennyiben ez megtörténik, a Vodafone erről értesíti az Ügyfelet. A Vodafone jogosult bármikor 

információt szolgáltatni abban az esetben, ha az szükséges ahhoz, hogy eleget tegyen valamely 

alkalmazandó jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, jogi eljárásnak, kormányzati döntésnek. A 

Vodafone jogosult a Felhasználónak értesítést küldeni e-mailben, SMS-ben, postai úton vagy 

weboldalán keresztül. A jelen felhasználási feltételekben foglaltak nem érintik a Felhasználót 

fogyasztóként megillető jogokat. 

 
 

VI.2. Felhasználó felelőssége 

 

A Felhasználó a Vodafone Saját Fiók tekintetében a technológiai korlátok figyelembe vételével, 

azonos jogosultsággal bír és felelősséget vállal, mintha ügyét bármely más, a számára nyitva álló 

ügyfélkapcsolati csatornán intézte volna. 
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A Felhasználó felelős azért, hogy az előfizetéséhez, beleértve a Vodafone Saját Fiókhoz tartozó 

hozzáférése adatait, jelszavát, Ügyfélbiztonsági Kódját megfelelő körültekintéssel, mások által 

hozzá nem férhető helyen tárolja, használja, azokat másnak ne adja át. A Felhasználó tudomásul 

veszi, hogy a jelszó és Ügyfélbiztonsági Kód titokban tartása, illetve a mobil rádiótelefon készülék 

arra illetéktelen személyeknek hozzáférhetetlen helyen tartása a Felhasználó saját érdekkörébe 

tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Vodafone nem felel. Ilyen esetekben a Felhasználó 

köteles bejelenteni haladéktalanul és bizonyítani azt, hogy visszaélés áldozata lett. 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vodafone Saját Fiókja alatt végzett bármely tevékenység a 

Felhasználó által betudott magatartásnak – így különösen általa kezdeményezett megrendelésnek, 

módosításnak vagy lemondásnak – minősül. 

A Felhasználó felelős azért, hogy a SIM kártya vagy mobiltelefon készülék ellopása, elvesztése 

esetén az ÁSZF-ben foglaltakat betartva kérje a mobil rádiótelefon szolgáltatás szüneteltetését. Az 

ÁSZF 5.1.6.1. pontja értelmében „Szolgáltató az Előfizető egyértelmű azonosítása után az Előfizető 

kérelmére köteles haladéktalanul szüneteltetni a mobil rádiótelefon szolgáltatást, amennyiben a 

bejelentés indoka a SIM kártya elvesztése, eltulajdonítása. Az Előfizető kérelme és a szolgáltatás 

szüneteltetése közötti időszakban keletkezett esetleges díjakat a Szolgáltató nem háríthatja az 

Előfizetőre.”, az ÁSZF 5.1.13. pontja értelmében „Amennyiben a SIM Kártyát, illetve a 

mobiltelefon készüléket ellopják, úgy annak tényét a Szolgáltatónál a nyomozó hatóságnál tett 

feljelentés másolati példányával igazolni kell. Lopás, valamint a SIM kártya elvesztése esetén a 

szolgáltatás felfüggesztésének kérésétől számítva a SIM Kártya pótlásáig és aktiválásáig eltelt 

időtartammal a határozott idejű szerződés időtartama meghosszabbodik. A szünetelés maximális 

időtartamára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései erre az esetre is 

vonatkoznak. A kártya pótlása - a mindenkori Díjszabás alapján - térítés ellenében történik.” 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a 

valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét 

viseli. 
 

 

VI.3. Vodafone felelőssége 

 

A Vodafone kizár minden felelősséget, amely a Vodafone Saját Fiók illetéktelen használatból ered. 

A Vodafone nem felelős a helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő kárért. 

A Vodafone nem felel az abból eredő károkért – így különösen, ha a Vodafone Saját Fiók alatt 

harmadik személy kezeli Felhasználó előfizetését –, amely abból ered, hogy Felhasználó a jelszó és 

Ügyfélbiztonsági Kód titokban tartására, megfelelő kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem 

vagy nem megfelelően tett eleget. 

A Vodafone nem felel a Felhasználó által helytelenül, valótlanul megadott vagy érvénytelen 

adatokból eredő kárért, egyéb jogkövetkezményért. 

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért Vodafone felelősséget nem vállal. 

VII. Személyes adatok kezelése 

 

A Vodafone jelen Feltételek alkalmazása során  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit veszi figyelembe 

az adatkezelése során.  
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A Vodafone a Vodafone Saját Fiók tekintetében a Felhasználó személyes adatait kizárólag jelen 

Feltételekben foglaltak teljesítéséhez, illetve a Felhasználó hozzájárulása esetén saját marketing 

tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az Felhasználó tájékoztatása céljára 

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e- mail), automatizált 

hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.  

 

A hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében a Szolgáltató az adatfeldolgozók és 3. felek 

szolgáltatásait abban az esetben veszi igénybe, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azaz ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha 

az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A Szolgáltató üzleti döntése következtében mind a harmadik fél adatfeldolgozók, mind pedig az 

adatkezelők személye változhat. Ezen változásokról a Szolgáltató értesíti az előfizetőt. A 

mindenkori aktuális adatfeldolgozó és adatkezelő cégek listája megtalálható a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf oldalon, illetve a Vodafone Ügyfélszolgálatain elérhető. 

 

A Vodafone az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel 

biztosítja, így különösen gondoskodik arról, hogy adatkezelés közben arra jogosulatlan harmadik 

személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. 

A Felhasználó számára a Vodafone lehetőséget biztosít arra, hogy a Vodafone Saját Fiók 

regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a 

Felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, azokból egyes adatokat módosítson, illetve telefonos 

ügyfélszolgálata segítségével törölje azokat. 

 
 

VII.1. Kezelt adatok köre a Vodafone Saját Fiók kapcsán 

 

1. telefonszám, 

2. e-mail cím, 

3. jelszó, 

4. Ügyfélbiztonsági Kód, 

5. ezeken felül Egyéni Előfizetőnek minősülő Felhasználóknál elfelejtett Ügyfélbiztonsági 

Kód esetén: 

a. Az Előfizetői szerződésen szereplő személyazonosító okmány száma 

b. Az Előfizetői szerződésen szereplő állandó lakcímhez tartozó irányítószám száma 

c. Az Felhasználó születési dátuma (év, hó, nap). 

 

A fenti adatok kezelésének célja: a Vodafone Saját Fiók igénybevételéhez szükséges azonosítás. Az 

adatokat a Vodafone addig tárolja, amíg a Vodafone Saját Fiókhoz a Felhasználó regisztrációval 

rendelkezik. 

A Vodafone az adatokat – az azonosításon kívül - legfeljebb anonimizált formában használja fel 

statisztikai célokra. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az adatkezelés nyilvántartási száma: 

NAIH-66385/2013. 

 
 

VII.2. Kezelt adatok köre a My Vodafone alkalmazásban 

 

1. Statisztikai célú adatgyűjtés: adatkezelő az Alkalmazás használata során analitikai 

mérési végez az Adobe Analytics adatgyűjtő szoftver segítségével. Az adatgyűjtés 

anonim, az így megadott és gyűjtött adatok nem köthetőek az érintett Felhasználóhoz, 

így személyes adat a harmadik személynek nem kerül átadásra. 
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2. Profilkép és becenév: Az Alkalmazás alkalmas arra, hogy a Felhasználó profilképet és 

becenevet tároljon az Alkalmazás memóriájában, amihez csak a Felhasználó fér hozzá. 

 

Amennyiben felhasználó Alkalmazás adatokat töröl, vagy letörli az Alkalmazást, akkor ezek az 

adatok elvesznek, kezelésük a My Vodafone alkalmazás kapcsán megszűnik. 

 

3. további kezelt adatok köre: 

 

(a) regisztrációhoz, valamint az Alkalmazás működtetése, továbbá azonosítás céljából 

visszavonásig, így a regisztráció törléséig: 

(i) regisztrált telefonszám 

(b) jelszóaz Alkalmazás által push notification formájában küldött marketing 

értesítésekhez kapcsolódó egyedi azonosítót, amit a Vodafone a Felhasználó 

hívószáma és azon okostelefonjának IMEI száma alapján kezel, amiben a Felhasználó 

az Alkalmazást használja, az Alkalmazás okostelefonról való törléséig vagy 

visszavonásig; 

 

(c) a regisztrált telefonszámhoz kapcsolódó 

(i) tarifával kapcsolatos adatok; 

(ii) számlákkal és a számla egyes tételeivel kapcsolatos adatok; 

(d) a hívószámhoz a Felhasználó által megadott telefonszám listát, 

(e) az Alkalmazásba történő belépés ideje és a használt készülék platform (iOS vagy 

Android) a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai adatok az Alkalmazásba való 

adott belépéstől számított 13 hónapig analitikai célra 

 

Amennyiben felhasználó Alkalmazás adatokat töröl, vagy letörli az Alkalmazást, akkor az 

(a) –(d) pontokban felsorolt adatok kezelése a My Vodafone alkalmazás kapcsán megszűnik. 

 

A fenti (b) pontban a Felhasználó számára az Alkalmazás letöltését követően felugró ablakban 

(push notification) jelzi az applikáció az értesítések küldésének szándékát, amelyet elfogadhat vagy 

elutasíthat. Amennyiben Felhasználó elfogadta az applikáció által küldött értesítéseket, később 

visszavonhatja azokat a Beállítások/Személyre szabott ajánlatok menüponton belül. 

Az Alkalmazásba az Alkalmazás használata során megadott személyes adatokat Vodafone a 

hozzájárulás visszavonásáig kezeli jelen Szabályzat szerinti célokhoz. 

 

 

 

VIII. Funkciók a My Vodafone alkalmazásban 

 

 

VIII.1. Dynatrace által kezelt adatok köre 

 

A Dynatrace adatgyűjtő szoftver által kezelt adatok feldolgozásával célunk, hogy javítsuk a My 

Vodafone alkalmazás teljesítményét és támogassuk jövőbeli fejlesztéseinket. 
 

Alkalmazás teljesítményének mérése: adatkezelő az Alkalmazás használata során teljesítménymérést 

végez a Dynatrace adatgyűjtő szoftver segítségével. Az adatgyűjtés során naplózzuk: 

- az alkalmazás elindításának idejét 

- az alkalmazásban végzett navigációkat, tranzakciókat (kattintások száma és helye), 

- az alkalmazásból indított lekérdezés és a szerver válaszideje között eltelt időt, 

- az alkalmazásból indított lekérdezés és a lekérdezett oldal betöltése között eltelt időt, 

- a használt készülék típusát, 
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- a használt hálózat típusát és internetkapcsolat sebességét (WiFi vagy mobilnet), 

- az IP cím alapon rögzített lokációt, 

- a felhasználó által használt natív applikáció vagy böngészőt, 

- az applikáció verziót, 

 

és minden a fentiekből származtatható adatot, amelyet a felhasználó telefonszámához és az adott 

időponthoz kötünk. 

 

 

Amely adatokat nem tároljuk a Dynatrace-el: 

 

- bankszámla adatait (befizetett Vodafone számla összegének és a bankkártyájának az 

alkalmazásban mentett elnevezése kivételével.) 
 

A Dynatrace által gyűjtött adatokat 2 hétig telefonszámhoz és az aktivitás időpontjához kötött adatokként 

tároljuk, ezt követően aggregáltan, anonimizáltan legfeljebb fél évig tároljuk. 

 

 

VIII.2. Vodafone Jódolgok Program  
 

A Vodafone JóDolgok Program (továbbiakban: Program) 2018. május 2-től tesztidőszaki jelleggel 

visszavonásig érhető el. A Programba regisztrálhat a Vodafone bármely aktív, lakossági vagy flotta 

hangalapú tarifával rendelkező, Utólag Fizető (havidíjas), valamint 16 év feletti Előre Fizető 

(feltöltőkártyás) (kivéve Kid tarifa) Egyéni Előfizetője vagy Felhasználója (továbbiakban: 

Előfizető). A regisztráció előfeltétele a Program jelen Részvételi feltételeinek elfogadása, valamint 

az általános direkt marketing hozzájárulás (a Vodafone Magyarország Zrt. termékeinek és 

szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és a helymeghatározási hozzájárulás elfogadása, 

továbbá Utólag Fizető (havidíjas) Előfizetők esetén a regisztráció előfeltétele a lejárt 

számlatartozások kiegyenlítése. 

 

A regisztráció minden esetben arra az előfizetésre vonatkozik, amelyik előfizetésről (telefonszám) a 

regisztrációt végzi az Előfizető. Amennyiben egy Előfizetőnek több előfizetése van, minden 

előfizetésre vonatkozóan külön szükséges regisztrálni. 

 

A Program keretében, sikeres regisztrációt követően az Előfizetők számára elérhetővé válnak 

a Program keretében nyújtott kereskedelmi forgalomban elérhető ajánlatok és eseti 

kedvezmények (továbbiakban: Meglepetés ajánlatok). 
 

A Programba történő regisztráció az alábbiaknak megfelelően a MyVodafone applikáción keresztül 

vagy SMS-ben érhető el. 

 

 

 

A Programba történő regisztráció folyamata: 

 

Regisztráció a MyVodafone applikáción keresztül: 

A Programba történő díjmentes regisztráció a MyVodafone applikáción belül a „Beállításaim” 

menüpont alatt található ’JóDolgok beállításaim’ részen érhető el. Sikeres regisztráció után az 

Előfizető számára a  ”Meglepetéseim” menüpont alatt elérhetővé válnak aktuális Meglepetés 

ajánlatai.  
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Regisztráció SMS-ben: 

A Programba történő díjmentes regisztráció a JODOLGOK kód 1270-es számra SMS-ben történő 

küldésével történhet, melyet az Előfizető a Szolgáltató megerősítést kérő SMS-re reagálva, a JO 

kód 1270-es számra  történő SMS megküldésével tud véglegesíteni. Amennyiben az Előfizető 

ettől eltérő válasz SMS-t küld, ismét megkapja a megerősítésre vonatkozó kérést a Szolgáltatótól. 

Az SMS küldése a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatáról díjmentes, külföldről az aktuális 

roaming díjszabás szerinti SMS ár fizetendő. A fogadott SMS-ek díjmentesek. 

 

Bármely csatornán történő regisztrációt követően a regisztráció sikerességéről SMS-ben 

tájékoztatjuk az Előfizetőt. 

 

A Programba bármely regisztrációs csatornán történő első sikeres regisztrációt követően 

minden regisztrált Előfizető számára az érintett előfizetésen 48 órán belül automatikusan 

aktiválásra kerülnek az alábbi ajánlatok: 

 

- Regisztrációt követő egyszeri adat- és hangalapú kedvezmény:  

Egy adott hívószámmal, bármely regisztrációs csatornán történő első sikeres 

regisztrációt követően az alábbi két kedvezményes ajánlatot együttesen biztosítjuk: 

 
o 1 GB díjmentes adatforgalom, mely az aktiválástól számított 7 napig 

használható fel belföldön. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming 

díjszabás érvényes. Az akciós időszak a magyarországi időzóna szerint érvényes. 

Az 1 GB akciós adatforgalom a szolgáltatáscsomag havidíjában foglalt adatforgalom 

előtt és az esetlegesen vásárolt kiegészítő adatopciókat megelőzően kerül 

felhasználásra. Amennyiben az 1 GB akciós adatforgalom nem kerül teljes 

egészében felhasználásra az aktiválástól számított 7 napon belül, akkor a fel nem 

használt, hátralévő adatforgalom elvész. Az 1 GB akciós adatforgalom kizárólag 

akkor vehető igénybe, ha az Előfizető legfeljebb két másik aktív adatopcióval 

rendelkezik az előfizetésén. Kettőnél több adatopció esetén kizárólag a két adatopció 

feletti adatopciók lemondása esetén vehető igénybe az akciós adatforgalom. Az 1 GB 

díjmentes adatopció előfizetésenként egy alkalommal aktiválható, csak az adott 

előfizetésen érvényesíthető és nem osztható.  

 

o 1 nap korlátlan, díjmentes beszélgetés, mely bármely belföldi, normál díjas 

hálózatba indított hívás esetén az aktiválástól számított 24 órán belül 

használható fel. Külföldi használat esetén a mindenkori Roaming díjszabás 

érvényes. Az opció érvényességi ideje alatt az Előfizető tarifacsomagjában foglalt, a 

Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül vagy bármely belföldi hálózatba, illetve 

roaming során felhasználható lebeszélhető perckeret belföldről normál díjas magyar 

számokra, illetve roaming során indított hívások esetén nem csökken. A kedvezmény 

az érvényességi időszakban magyarországi időzóna szerint indított hívásokra 

vonatkozik. Az 1 nap korlátlan díjmentes beszélgetés opció előfizetésenként egy 

alkalommal aktiválható, csak az adott előfizetésen érvényesíthető. Amennyiben az 

adott napon az Előfizető tarifacsomagja vagy egyéb akciók, promóciók alapján 

díjmentes beszélgetésre jogosult, ezen kedvezmény nem jelent további előnyt a 

számára és más napon nem érvényesíthető.  
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Az egyszeri adat- és hangalapú kedvezmények aktiválásáról és a lejáratáról 

Előfizetőinket SMS-ben értesítjük. A tarifa havidíjában korlátlan normál díjas hívásokat 

és/vagy korlátlan adatforgalmat tartalmazó (pl. Red Infinity+) szolgáltatáscsomagokban 

lévő Előfizetőink részére a regisztrációt követő egyszeri adat- és hangalapú kedvezmény 

nem jár további előnyökkel. 

 

A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően minden 

regisztrált Előfizető számára az érintett előfizetésére vonatkozóan az alábbi kedvezmények 

válnak elérhetővé: 

 

- Tartozékvásárlás 10% kedvezménnyel 

Az ajánlat személyes vásárlás esetén vehető igénybe a Vodafone Magyarország Zrt. 

márkaüzleteiben (lista itt >https://www.vodafone.hu/uzletkereso<). A kedvezmény, 

mely a tartozék árlista bruttó áraiból kerül levonásra, más kedvezménnyel nem 

összevonható és a tartozékok meghatározott körére elérhető, melyről 

márkaüzleteinkben tájékozódhat. Az Előfizető kedvezményes vásárlásra való 

jogosultsága a telefonszám (MSISDN) alapján kerül ellenőrzésre. 

 

A Programba bármely regisztrációs csatornán történő sikeres regisztrációt követően 

MyVodafone applikációval rendelkező Előfizetők számára igénybe vehető Meglepetés 

ajánlatok: 

 

A Programba regisztrált Előfizető mindenkor az alábbi feltételek együttes fennállása esetén 

részesülhet a Meglepetés ajánlatokban: legalább 24 hónapja aktív, a Vodafone bármely lakossági 

vagy flotta hangalapú tarifával rendelkező Utólag Fizető (havidíjas) és/vagy Előre Fizető 

(feltöltőkártyás) Előfizetője, akinek nincs lejárt számlatartozása, MyVodafone applikáció és aktív 

Vodafone JóDolgok regisztrációval rendelkezik, valamint általános direkt marketing és 

helymeghatározási hozzájárulása aktív.  

 

A regisztrált Előfizető a részére aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlatokról Android vagy iOS 

operációs rendszerrel rendelkező okostelefonján, illetve tabletjén keresztül a My Vodafone 

applikációban tud tájékozódni, továbbá az aktuális ajánlatok elfogadásáról is a My Vodafone 

applikációban tud rendelkezni. A Meglepetés ajánlatok (amennyiben az ajánlat másként nem jelöli) 

egy napon belül egyszer fogadhatók el. A Meglepetés ajánlat addig érhető el, ameddig az a használt 

felületen megjelenítésre kerül. Amennyiben az Előfizető elmulasztja az ajánlat elfogadását, úgy azt a 

Vodafone az ajánlat nem elfogadásának minősíti. Előfordulhat, hogy egy Előfizetőnek regisztrációja 

ellenére nincs aktuálisan elérhető Meglepetés ajánlata, erre vonatkozóan a Vodafone nem vállal 

kötelezettséget. 

 

A Meglepetés ajánlat lehet perc, SMS, adat, bónusz egyenleg vagy integrált ajánlat. 

A Meglepetés ajánlat felhasználási feltételeiről közvetlenül annak elfogadása előtt a My Vodafone 

applikáción keresztül tájékozódhat. 

 

A Meglepetés ajánlat sikeres aktiválásáról SMS-ben értesítjük az Előfizetőt.  

A megrendelt Meglepetés ajánlatok előre meghatározott érvényességi időn belül (magyarországi 

időzóna szerint) használhatóak fel az ajánlatban feltüntetett feltételek szerint. A hálózaton belüli 

percek, SMS-ek, illetve bónusz egyenleg a Vodafone Magyarország hálózatán belül belföldön; a 

bármely hálózat irányába felhasználható percek, SMS-ek, illetve bónusz egyenleg belföldről 

bármely magyar, illetve az EU-ból bármely magyar vagy EU-s, normál díjas számra, az adat 

belföldön és az EU-ban használható fel. A külföldön történő felhasználásra a mindenkori Roaming 

szabályok és díjszabás az irányadó. Az érvényességi idő lejártáig fel nem használt egységek 

elvesznek. 
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Eseti ajánlatok feltöltőkártyás ügyfelek részére további feltételei: 

Az eseti ajánlat SMS-ben lekérdezhető a 1717-re a Vodafone belföldi hálózatából és EU-ból 

díjmentesen küldött MAI szóval. Az aktuálisan elérhető eseti ajánlatról díjmentes SMS üzenetben 

értesítjük az Előfizetőt. Az ajánlat elfogadása bármilyen, a lekérdezés napján magyarországi idő 

szerint éjfélig a 1717-re küldött, belföldi hálózatból és az EU-ból díjmentes válaszüzenettel 

megtörténik. 

Az eseti ajánlat esetleges díját a megrendelést követően, előre vonjuk le az Előfizető egyenlegéről. 

Amennyiben a megrendelés időpontjában a kártyán nem áll rendelkezésre legalább a szolgáltatás 

díjának megfelelő egyenleg, az eseti ajánlat nem aktiválható. Az eseti ajánlatok (amennyiben az 

ajánlat másként nem jelöli), egy napon belül egyszer rendelhetők meg. 

Amennyiben Előfizető úgy rendel meg egy eseti ajánlatot, hogy egy korábban megrendelt ajánlatból 

még maradt érvényességi időn belüli, fel nem használt adat, perc, SMS vagy bónusz egyenleg, úgy 

az újonnan megrendelt egységek hozzáadódnak a fel nem használt ugyanolyan típusú egységekhez. 

Az adatmennyiség legfeljebb 90 GB-ig halmozható. Ebben az esetben a csomagok érvényességi 

ideje mindig a legkésőbbi érvényességű csomag érvényesség ideje lesz.  

 

Egyéb tudnivalók 

Megszűnik a Programban való részvétel, azaz a regisztráción alapuló kedvezményes ajánlatok 

igénybevételének lehetősége, ha  

 a Vodafone-nal kötött előfizetői szerződés megszűnik 

 a kimenő forgalom korlátozásra kerül 

 az Előfizető kilép a Programból. 

 

 

 

Programból történő kijelentkezés feltételei, csatornái, folyamata: 

A Programból történő kijelentkezés az alábbi csatornákon elérhető az Előfizetők számára: 

- MyVodafone applikációban 

- 1270-es telefonos ügyfélszolgálaton 

- díjmentes SMS-ben (az érintett hívószámról a 1270-es számra küldött „XJODOLGOK” 

kóddal) 

- elektronikus levélben az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com-ra küldött üzenettel 

- postai levélben a Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Bp., Pf.: 350. címen 

- Vodafone márka- és viszonteladói üzletekben. 

A Vodafone kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, 

ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát 

amennyiben a weboldalt, illetve szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán az 

Előfizetők téves rendszerüzeneteket kapnak elérhető bónuszaikat illetően, úgy ezen esetekre 

Vodafone semminemű felelősséget nem vállal. 

 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely résztvevővel 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a résztvevőtől, illetve a kivizsgálás 

időtartamára felfüggeszthesse az Előfizető részvételét és elfogadott bónuszai átadását. 

A Vodafone fenntartja magának a jogot arra, hogy a Program tartalmát, jelen Részvételi feltételeket, 

valamint a Program időtartamát kártérítési kötelezettség, illetve előzetes bejelentés nélkül, 

egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, illetve a Programot felfüggessze, vagy megszüntesse. Jelen 

Részvételi Feltételekre a magyar jog előírásai az irányadók. 

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com-ra
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VIII.2.1. Adatkezelési tájékoztató 

 

A Vodafone JóDolgok Program keretében rendelkezésre bocsátott és felhasznált személyes adatok 

kezeléséről 
 

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek 

vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az 

Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van 

személyes adataival kapcsolatban. 

 

I. A kezelt személyes adatok köre 

A Vodafone Jódolgok Program (továbbiakban: Program) során az ügyfél (a továbbiakban: Előfizető vagy 

Ügyfél) alábbi személyes adatait kezeli a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön 

fasor 6.) továbbiakban: Adatkezelő vagy Vodafone:  

 

A My Vodafone applikáción keresztül vagy SMS üzenetben történő regisztráció során:  

 kötelezően megadandó adat: telefonszám. 

A Lakossági Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2018. május 25-től hatályos 3. számú mellékletében 

található „Tájékoztató az előfizetők, felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” szóló 

dokumentumban meghatározottak szerint a következő személyes adatok kerülnek kezelésre  

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 21. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 22. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 23. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 24. pontjában meghatározott személyes adatok 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 26. pontjában meghatározott személyes adatok. 

 

II. Az adatkezelés célja és időtartama 

 

A Lakossági ÁSZF 2018. május 25-től hatályos 3. számú mellékletében található „Tájékoztató az 

előfizetők, felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” szóló dokumentumban meghatározottak 

szerint a következő személyes adatok kerülnek kezelésre a következő célokból és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 21. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam 

szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 22. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam 

szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 23. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam 

szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 24. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam 

szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 26. pontjában meghatározott adatkezelés cél és időtartam 

szerint. 

 

A Programba történő regisztráció feltétele a Program Részvételi feltételeinek elfogadása továbbá az 

általános direkt marketing hozzájárulás (a Vodafone termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, 

hirdetéseik továbbítása) és a helymeghatározási hozzájárulás elfogadása.  

A Programból történő kijelentkezés vagy a Program megszűnése esetén az általános direkt marketing 

hozzájárulás (a Vodafone termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és/vagy a 

helymeghatározási hozzájárulás visszavonásáról az Ügyfélnek külön kell rendelkeznie, azok 

automatikusan nem kerülnek visszavonásra. 
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Amennyiben az Előfizető az általános direkt marketing hozzájárulását (a Vodafone termékeinek és 

szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseik továbbítása) és/vagy helymeghatározási hozzájárulását 

visszavonja, akkor az Előfizető a továbbiakban nem kap direkt marketing ajánlatokat sem a Program 

kereteiben, sem a Vodafone termékeiről és szolgáltatásairól. 

IX. A Felhasználó, mint érintett jogai az adatkezelés kapcsán 

 

A kapcsolattartó jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Az Önt megillető jogok a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők: 

1. Tájékoztatás 

2. Hozzáférés 

3. Helyesbítés 

4. Törlés 

 

1. Tájékoztatás - Rendelkezésre bocsátandó információk 

Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor a Szolgáltató a személyes adatok 

megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:  

a) az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;  

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei  

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;  

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának léte 

vagy annak hiánya.  

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól;  

h) az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét;  

j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  
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k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy 

szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, 

továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;  

2. Az érintett hozzáférési joga  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

3. A helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a 

hiányos személyes adatok kiegészítését. 

Az előfizető köteles az előfizetői szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul 

bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a változások előfizető általi haladéktalan bejelentésének 

elmulasztásából eredő károkért nem felel, azonban a Szolgáltató követelheti az előfizetőtől az előfizető 

szerződésszegésére tekintettel felmerülő kárának megtérítését. 

Az előfizető bármikor kérheti Szolgáltatótól a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak helyesbítését. 

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  
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b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen  

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

 

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja: 

 a Vodafone Magyarország Zrt.  Ügyfélszolgálatának postai címén (1476 Budapest, Pf.: 

350.),  

 a Szolgáltató ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com  elektronikus címén 

 a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a 1270-es számon 

 a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában  

 

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:  

 

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait az előfizető bármikor a Vodafone 

Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 1476 Budapest, Pf.: 350. postai címére vagy az 

ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül visszavonhatja, azok 

módosítását kérheti. 

 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat: 

 A Vodafone Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez a 

o DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen VAGY  

o a Vodafone Magyarország Zrt. postai címén (1476 Budapest Pf: 350) VAGY 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 

1525 Budapest Pf. 75.) VAGY 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125  Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.). 

 

Az előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak 

Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat 

(birosag.hu), illetve kártérítést követelhet. 

 
IX.1. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

A regisztráció, illetve a regisztráció kapcsán történő adatszolgáltatás önkéntes, amelyet az Ügyfél a 

regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. 

Előfizető a Programban történő részvétellel és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és 

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen 

Adatkezelési tájékoztató szerint kezeljék. 

Az Ügyfél kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja 

meg, a regisztráló kötelessége az érintett adattulajdonos hozzájárulásának beszerzése. 

A Lakossági ÁSZF 2018. május 25-től hatályos 3. számú mellékletében található „Tájékoztató az 

előfizetők, felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” szóló dokumentumban meghatározottak 

mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
mailto:ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
mailto:DPO-HU@vodafone.com
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szerint a következő személyes adatok kerülnek kezelésre s következő célokból és időtartam szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 21. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 22. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 23. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 24. pontjában meghatározott jogalap szerint 

 az ÁSZF 3. számú mellékletének III. 26. pontjában meghatározott jogalap szerint. 

 

IX.2. Adatfeldolgozók 

 

A hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében a Szolgáltató az adatfeldolgozók és 3. felek 

szolgáltatásait abban az esetben veszi igénybe, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azaz ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha az 

olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A Szolgáltató üzleti döntése következtében mind a harmadik fél adatfeldolgozók, mind pedig az 

adatkezelők személye változhat. Ezen változásokról a Szolgáltató értesíti az előfizetőt. A mindenkori 

aktuális adatfeldolgozó és adatkezelő cégek listája megtalálható a 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf oldalon, illetve a Vodafone Ügyfélszolgálatain elérhető. 

 

IX.3. Az Ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

 

Az Ügyfelet megillető jogok, melynek részletes ismertetése a Lakossági ÁSZF 2018. május 25-től 

hatályos 3. számú „Tájékoztató az előfizetők, felhasználók és számlafizetők adatainak kezeléséről” 

mellékletében található, a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők: 

1. Tájékoztatás 

2. Hozzáférés 

3. Helyesbítés 

4. Törlés 

5. Korlátozás 

6. Adathordozhatóság 

7. Tiltakozás 

 

IX.4. Adatbiztonság 

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat 

a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 

hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő kötelezi 

arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.  

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne 

hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, 

illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben 

részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja. 

 

IX.5. Jogérvényesítési lehetőségek 

 

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja: 

 a Vodafone Magyarország Zrt.  Ügyfélszolgálatának postai címén (1476 Budapest, Pf.: 350.),  

 a Szolgáltató ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com  elektronikus címén 

 a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a 1270-es számon 
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 a Szolgáltató márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában.  

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:  

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait az előfizető bármikor a Vodafone Magyarország 

Zrt. Ügyfélszolgálat 1476 Budapest, Pf.: 350. postai címére vagy az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com 

elektronikus címeken keresztül visszavonhatja, azok módosítását kérheti. 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az adatvédelmi tisztviselőhöz 

fordulhat: 

 DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen VAGY  

 a Vodafone Magyarország Zrt. postai címén (1476 Budapest Pf.: 350) VAGY 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 

Budapest Pf.: 75.) VAGY 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125  Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.). 

Az Előfizető vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak 

Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat 

(birosag.hu), illetve kártérítést követelhet. 

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános 

adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

X. A Vodafone Saját Fiók törlése 

 

A Felhasználó a Vodafone Saját Fiók törlését a 1270 telefonszámon, amely a Vodafone 

hálózatából, belföldről díjmentesen hívható, továbbá a +36-1-288-1270 vezetékes számon 

kezdeményezheti. 

A Vodafone a Felhasználó Vodafone Saját Fiókját a Felhasználó erre vonatkozó megkeresése 

esetén törli és a kapcsolódó adatok Vodafone Saját Fiók szempontú adatkezelését megszünteti. 

 

XI. Vegyes rendelkezések 

 

Jelen Feltételekre, illetve az itt nem szabályozott kérdéseket illetően – a Felhasználó egyéni 

előfizetői vagy üzleti minőségétől függően – a Vodafone Lakossági vagy Üzleti Általános 

Szerződési Feltételei, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 

Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. Amennyiben 

az ÁSZF és jelen Feltételek között eltérés tapasztalható, jelen Feltételek irányadók. 

 

A Vodafone fenntartja a jogot, hogy a Vodafone Saját Fiókot, illetve a jelen Feltételeket részben 

vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa, visszavonja, megszüntesse a Felhasználó 

kárigénye nélkül. Jelen Feltételek és annak mindenkori módosításai annak közzétételekor lépnek 

hatályba. 

 

A Felhasználó a Vodafone Saját Fiókkal kapcsolatos kérdéseit, illetve problémáit a következő 

elérhetőségeken teheti fel, illetve jelezheti: 

Telefonszám: 1270, amely a Vodafone hálózatából, belföldről díjmentesen hívható, továbbá a +36-

1-288-1270 vezetékes számon 

E-mail cím: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com 
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