
Igénybejelentés 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti 

ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére 
 
I. Alulírott jogosult az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-
hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényemet az alábbi adatok megadásával 
jelzem a hírközlési szolgáltató felé. 
 
II. Jogosultsággal érintett előfizetés adatai 
 
1. Előfizető neve  

2. Előfizető szerződésszáma  

3. Szolgáltatás előfizetői szerződés 
szerinti igénybevételi helye1  

 

 
III. Jogosult és jogosultság adatai 
 
1. Jogosult neve2  

2. Jogosultság jogcíme3 - tanuló 
- tanuló II.1. szerinti törvényes képviselője 
- tanuló által használt előfizetés II.1. szerinti 
előfizetője 
- pedagógus-oktató 
- pedagógus-oktató által használt előfizetés II.1. 
szerinti előfizetője 

3. Jogosultságot megalapozó érvényes 
diák/pedagógus igazolvány szerinti 
név4 

 

4. Jogosultságot megalapozó érvényes 
diák/pedagógus igazolvány szerinti 
oktatási azonosítószáma (11 jegyű 
OM szám) 

 

5. Ingyenes szolgáltatás igénybevételi 
helye5,6 

 

 
IV. Alulírott  jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom a  szolgáltató felé, 
hogy az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes szolgáltatás igénybevételének 
feltételei fennállnak és az igénybejelentés valós adatokat tartalmaz. 
 
 
…………………….., 2021. …………….  … 
 

…………………….. 
Jogosult neve 

 
1 Földrajzi cím megadása szükséges: irányítószám, helységnév, közterület neve, házszám, és ha van emelet, ajtó feltüntetése 
2 A III.2. pontban megjelölt jogcímen igényt bejelentő személy neve 
3 A megfelelő válasz megjelölendő 
4 Amennyiben nem a jogosult a tanuló/pedagógus-oktató 
5 A  jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen 
veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe. 
6 Földrajzi cím megadása szükséges: irányítószám, helységnév, közterület neve, házszám, és ha van emelet, ajtó feltüntetése 



Adatkezelési tájékoztató 
 
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 
szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. 
és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja: 
 
1. Kezelt személyes adatok 
A Gergi Háló Kft, mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. (XI. 
14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat 
kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül, amennyiben a tanuló/pedagógus-
oktató személye nem azonos a jogosult személyével: 
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány 
szerinti neve 
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány 
szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám). 
 
2. Adatkezelés célja 
Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó igény teljesítése 
 
3. Adatkezelés jogalapja 
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. 
rendelet) 
 
4. Adatkategória célzott törlési ideje 
Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését 
követő 8 év. 
 
 


