Adatkezelési tájékoztató
A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 0110-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: az
„Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataiknak az
Adatkezelő részvénykönyvének vezetésével, a részvényesi jogok gyakorlásával és az Adatkezelő által fizetett
osztalék teljesítésével, valamint a közgyűlési jegyzőkönyvvezetéssel összefüggő kezelésével kapcsolatban.
1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:
Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928;
adószám: 10773381-2-44)
Kapcsolat: Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok
E-mail: investor.relations@telekom.hu
Levelezési cím: 1541 Budapest
Telefon: +36-1-458-0332
2. Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetőségei:

dr. Pók László; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; e-mail: DPO@telekom.hu
3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:
Adatkezelés célja
Adatkezelés
Kezelt személyes adatok
Adatkezelés
jogalapja
köre
időtartama
A meglévő
Az Adatkezelőre
a) a részvényes
Az SRD-törvényben
részvényesek
vonatkozó jogi
személyazonosságának
meghatározott
azonosítása annak kötelezettség
megállapítására alkalmas
célból, a
érdekében, hogy a teljesítése
információ:
részvényesi
részvényesi jogok
(Általános
a részvényes neve és
minőség
gyakorlása és a
Adatvédelmi
kapcsolattartási adatai
megszűnéséről való
részvényesi
Rendelet 6. cikk
(ideértve a teljes lakcímet és tudomásszerzést
szerepvállalás
(1) bekezdés c)
ha a részvényes azt
követő legfeljebb
biztosítása körében pontja),
megadta, az e-mail-címet);
tizenkét
az Adatkezelő
figyelemmel a
b) a részvényes
hónapigkerülnek
közvetlenül
hosszú távú
tulajdonában álló
kezelésre az
kommunikálhasson részvényesi
részvények száma; valamint adatok.
a részvényesekkel, szerepvállalás
c) ha azokat a társaság kéri,
valamint, hogy az
ösztönzéséről és
a részvényes tulajdonában
alapszabály szerinti egyes törvények
álló részvények fajtái vagy
szavazati jogok
jogharmonizációs
osztályai, illetve a
gyakorlásának
célú módosításáról részvények tulajdonjoga
korlátozására
szóló 2019. évi
megszerzésének időpontja.
vonatkozó
LXVII. törvény
rendelkezések
(„SRD-törvény”)
érvényesíthetők
3-4. §-aira.
legyenek.
Az Adatkezelő
Az Adatkezelőre
A részvényes (közös
A Ptk. 3:246. § (4)
részvénykönyvének vonatkozó jogi
tulajdonban álló részvény
bekezdése alapján,
vezetése.
kötelezettség
esetén a közös képviselő)
a részvénykönyvből
teljesítése
törölt adatoknak
• neve,
(Általános
megállapíthatónak
• lakóhelye,
Adatvédelmi
kell maradniuk, így
• részvényeinek vagy
Rendelet 6. cikk
a személyes adatok
ideiglenes
(1) bekezdés c)
részvényeinek részvény- végleges törlésére
pontja),
nem kerülhet sor
sorozatonkénti
figyelemmel a
mindaddig, amíg az
darabszáma,
Polgári
Adatkezelő jogutód
• tulajdoni
Törvénykönyvről
nélküli
részesedésének
szóló 2013. évi V.
megszűnésétől
mértéke.
törvény („Ptk.”)
számított elévülési
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Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja
3:245–3:248. §aira.

Kezelt személyes adatok
köre

Részvényesi jogok
gyakorlása.

Az Adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése
(Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c)
pontja),
figyelemmel
különösen a Ptk.
3:268-3:281. §aira.

A részvényes (közös
tulajdonban álló részvény
esetén a közös képviselő)
vagy a részvényes
képviselője
• neve
• lakóhelye
• részvényei száma
• szavazatok száma
• által tett közgyűlési
indítványok, javaslatok
• e-mail cím (opcionális,
Ptk. 3:271.§ (2)
bekezdés, 3:272.§ (4)
bekezdés)

Az Adatkezelő által
történő
osztalékfizetés
végrehajtása.
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Az Adatkezelőre
vonatkozó jogi
kötelezettség
teljesítése
(Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c)
pontja),
figyelemmel a Ptk.
3:262. §-ára,
valamint az adózás
rendjéről szóló
2017. évi CL.
törvényre.

A közgyűlésen való
regisztráció során a
részvényes (képviselője)
személyazonosságát
igazolni köteles.
A részvényes
• neve,
• születési neve,
• születési helye és ideje,
• anyja születési neve,
• állampolgársága,
• adóazonosító jele,
• lakóhelye,
• részvénysorozatonkénti
részvényeinek vagy
ideiglenes
részvényeinek a
darabszáma,
• tulajdoni
részesedésének
mértéke,
• bankszámlaszáma.
A nem magyar illetőségű
magánszemély részvényes
esetében (a fentieken túl)
szükséges, a részvényes
• útlevélszáma vagy a
magyar adóhatóság
által kiadott
adóazonosító jele,
• az illetősége szerinti
lakcíme és –
amennyiben rendelkezik
vele – magyarországi
lakcíme (tartózkodási
helye).

Adatkezelés
időtartama
idő, azaz a Ptk.
6:22. §-a alapján
számított, fő
szabály szerinti 5 év
el nem telt.
A részvényesi
jogviszony
megszűnésétől
számított elévülési
idő, azaz a Ptk.
6:22. §-a alapján
számított, fő
szabály szerinti 5 év
el nem telt.

Az osztalékfizetést
követő év éves
beszámolójának
elfogadása évét
követő 8 év, a
számvitelről szóló
2000. évi C.
törvény 169. §ának megfelelően.
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Adatkezelés célja
Közgyűlés
jegyzőkönyvének
elkészítése, a
Közgyűlésen
elhangzottak
pontos rögzítése

Adatkezelés
jogalapja
Az Adatkezelő
jogos érdeke
teljesítése
(Általános
Adatvédelmi
Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés f)
pontja),
figyelemmel a Ptk.
3:278. §-ára és a
Ptk. 2:48.§-ára.
(A hangrögzítés
ellen a felszólaló, a
felszólalását
megelőzően is
tiltakozhat. Ilyen, a
felszólalást
megelőző
tiltakozás esetén, a
felszólalásról nem
készül
hangfelvétel.)
Az Adatkezelő,
mint nyilvánosan
működő
részvénytársaság
jogos érdeke, hogy
a közgyűlésen
elhangzottak
pontosan és teljes
körűen kerüljenek
dokumentálásra, a
közgyűlési
jegyzőkönyvben
rögzítésre, mivel
ez
elengedhetetlen
az átláthatóság és
a társasági jogi,
valamint tőkepiaci
elvárásoknak való
megfelelés
érdekében.

Kezelt személyes adatok
köre
Hangfelvétel (felszólalások
hanganyaga, közgyűlésen
elhangzottak)

Adatkezelés
időtartama
A közgyűlés
időpontjától
számított egy év,
figyelemmel a Ptk.
3:36. § (1)
bekezdésére,
cégnyilvánosságról,
a bírósági
cégeljárásról és a
végelszámolásról
szóló a 2006. évi V.
törvény 79. §-ára.

A Ptk. 3:262. § (1) bekezdésének értelmében osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő
közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben a részvényes nem terjeszt elő a részvénykönyvbe
történő bejegyzés iránti kérelmet, nem valósul meg esetében rá vonatkozóan az Adatkezelő részvénykönyvének
vezetése, mint adatkezelési cél, úgy az érintett részvényes osztalékra sem lesz jogosult. Az adatkezelés
elmaradásának ez a potenciális következménye.
4. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
5. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:
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A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.;
cégjegyzékszáma: 01-10-042346; adószáma: 10873151-2-44; elérhetősége: keler@keler.hu), amely az
osztalékfizetés és a részvénykönyv vezetése kapcsán adminisztratív és technikai jellegű tevékenységet végez.
A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet
részére továbbításra.
A Ptk. 3:247. § (1) bekezdése értelmében a részvénykönyvbe bárki betekinthet.
6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
b) személyes adatainak helyesbítésének joga,
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,
d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint
e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.
Hozzáférés joga:
Az érintett 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
hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett
másként kéri.
A Ptk. 3:247. § (2) bekezdése alapján, akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a
részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül,
ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.
A Ptk. 3:278. § (5) bekezdés alapján bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv
egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az igazgatóságtól.
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett 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;
b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21.
cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés 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 Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek
hozzájárulására vonatkozó feltételek).
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
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b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen;
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés
automatizált módon történik.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a)
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
7. Jogérvényesítési lehetőségek:
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi
tisztségviselőjéhez (dr. Pók László; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; e-mail: DPO@telekom.hu).
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu).
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per
elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érinett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
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