
A SZR " Dombos TV" szolgáltatásainak felhasználói a SZR " Dombos TV "-vel a Szerződés (a KTV hálózatára való 
kapcsolódásról és KTV szolgáltatásainak nyújtásáról), a Szerződés a kábeles elosztó rendszeren (KDS) keresztüli internet 
szolgáltatások használatáról és a Szerződés a kábeles modem használatáról és bérléséről - aláírása alkalmával személyes 
adatokat adnak meg. A személyes adatok védelméről szóló törvény 15. cikke értelmében 
("RS Hivatalos Közlönye ", 97/2008, 104/2009 szám - másik Törvény, 68/2012 - US határozat és 107/2012) a SZR " Dombos 
TV", mint a szolgáltató és a felhasználók személyes adatainak kezelője ezen Értesítésen keresztül ismerteti felhasználóival 
azon személyes adatok összegyűjtésének és feldolgozásának módjáról , amelyeket a Szerződés (a KTV hálózatára 
való kapcsolódásról és KTV szolgáltatásainak nyújtásáról), a Szerződés a kábeles elosztó rendszeren (KDS) keresztüli 
internet szolgáltatások használatáról és a Szerződés a kábeles modem használatáról és bérléséről - aláírásakor  adott 
meg, összhangban A személyes adatok védelméről szóló törvénnyel (továbbiakban: Törvény) és A személyes adatok 
védelméról szóló szabályzattal (SZR „Dombos TV“ okirat).

1) Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozás alatt értünk minden személyes adatokkal kapcsolatos intézkedéseket, mint:  a gyűjtés, rögzítés, 
átírás, sokszorosítás, másolás, átvitel, visszakeresés, besorolás, tárolás, szétválasztás, használat, módosítás, felvétel, 
szervezés és más, a fenti adatokkal kapcsolatos cselekmények végrehajtása, függetlenül attól, hogy ez automatikusan, 
félautomatikusan vagy pedig más módon történik.
A SZR "Dombos TV" kötelessége, hogy biztosítsa minden ember, felhasználó személyes adatainak védelmét, függetlenül 
állampolgárságától és lakóhelyétől, fajtól, kortól, nemtől, nyelvtől, vallástól, nemzetiségtől, anyagi helyzetétől vagy 
egyéb személyes tulajdonától, kivéve a következő az esetekben:
- adatok, amelyek mindenki számára elérhetőek és megjelentek a sajtóban, kiadványokban vagy rendelkezésre állnak a 
levéltárakban, nyilvántartásokban és egyéb hasonló szervezetekben
- adat, amelyet a személy, aki képes saját érdekeiről gondoskodni, megjelentetett.

2) Ismertetés az adatok összegyűjtésének és feldolgozásának módjáról a Felhasználóval 
А személyes adatok lekérdezése előtt a SZR "Dombos TV" ismerteti a Felhasználóval a személyes adatok gyűjtésének és 
további feldolgozásának feltételeiről, az értesítés átvétele útján a Felhasználó részéről, valamint az értesítés láthatóságát 
lehetővé téve a SZR „Dombos TV“ internetes oldalán – www.dombosnet.net.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a SZR „Dombos TV“ értesíti és ismerteti a Felhasználóval a következőket:
- a vállalat elnevezését és székhelyét,
- a személyes adatok összegyűjtésének és további feldolgozásának célját
- a megadott adatok használatának módját
- az adatokat felhasználó személyek azonosítását
- kötelezettséget és jogi alapot, illetve önkéntességet az adatok megadására és feldolgozására 
- jog a felhasználási beleegyezés visszavonása és a visszavonás jogi következményei
- személyi jogokat a jogellenes felhasználás esetében
- más olyan körülményekről, amelyek ellhallgatása azon személy előtt, akire az adatok vonatkoznak, illetve más személy 
előtt ellentétes a tudatos kezeléssel.

3) Az adatok összegyűjtésének módja
A személyes adatokat az aláírt Szerződés (a KTV hálózatára való kapcsolódásról és KTV szolgáltatásainak nyújtásáról), a 
Szerződés a kábeles elosztó rendszeren (KDS) keresztüli internet szolgáltatások használatáról és a Szerződés a kábeles 
modem használatáról és bérléséről – alapján gyűjtik össze.

4) A Felhasználó beleegyezése az adatok összegyűjtésének és feldolgozásának feltételeihez
A Szerződés (a KTV hálózatára való kapcsolódásról és KTV szolgáltatásainak nyújtásáról), a Szerződés a kábeles elosztó 
rendszeren (KDS) keresztüli internet szolgáltatások használatáról és a Szerződés a kábeles modem használatáról 
és bérléséről – megkötésével úgy tekinthető, hogy a Felhasználó ismeri a feltételeket az adatok összegyűjtéséről és 
további feldolgozásáról, valamint érvényes beleegyezését adta, hogy a SZR "Dombos TV" elvégezze a személyes adatok 
feldolgozását.
A hozzájárulás visszavonható, írásban vagy szóban jegyzőkönyvben.

Megjelentetni a SZR „ Dombos TV“ internetes oldalán.
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