NYILATKOZAT i A VIDANET KÁBELTELVÍZIÓS ZRT.
internet szolgáltató részére
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló
105/2021. (III. 5.) Korm. Rendelet alapján.
Előfizető neve:
Előfizető lakcíme:
Előfizető előfizetői azonosítójaii:
Előfizetői hozzáférési pont helye (postai cím)iii
1.

Büntetőjogi felelősségem tudatábaniv kijelentem, hogy a hivatkozott kormányrendelet alapján
a Vidanet Zrt. honlapján megadott igénybejelentésben közölt adatok szerint a megjelölt
hozzáférési ponton helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatási díjkedvezményre vagyok
jogosult a megadott jogosult jogán.

2.

Továbbá kijelentem, hogy a kedvezményre jogosító előfizetői jogviszonyom a Vidanet Zrt-vel
áll fönn, a kedvezményre való jogosultságomat kizárólag az itt megjelölt szolgáltatás, a fent
megjelölt előfizetői azonosítóval azonosított előfizetői szerződés alapján veszem igénybe, más
szolgáltatónál, vagy más helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatásra kedvezményt nem
igényeltem, ilyen kedvezményben nem részesülök. v Kijelentem, hogy az alább megjelölt
kedvezményre jogosító személy magam vagyok, vagy az itt megjelölt személlyel egy
háztartásban élek, kiskorú jogosult esetében a kiskorú törvényes képviselőjeként járok el.

3.

Kedvezményre való jogosultságomat az alábbi iratok egyszerű szkennelt vagy fényképezett
másolatával és az adatbekérő felületre való feltöltésével igazolom vi:
• Nyilatkozó lakcímkártyája
• Tanulók esetében diákigazolvány pedagógusok esetében bármely, a foglalkoztatotti
jogviszonyt igazoló iratvii,viii

Kelt:…………………………, 2021.
_______________________________________
Előfizető aláírása

Kérjük, hogy ezen dokumentumot kitöltve, aláírva, valamint a 3. pontban meghatározott iratok
másolatát szkennelt vagy fényképezett formában az adatbekérő felület megfelelő helyére feltöltve
juttassák el Vidanethez. A Vidanet a kedvezményeket a kormányrendelet szerint a regisztrációt követő
i

számlák valamelyikén 6 hónapon belül köteles jóváírni. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az
igénybejelentés adatait saját nyilvántartásával összevesse, továbbá, hogy a megadott adatok
valódiságát utólag ellenőrizze. E nyilatkozat és az adatbekérő feleületen megadott adatok együtt
érvényesek és kizárólag együtt alkalmasak a kedvezményre vonatkozó igénylés előterjesztésére.
ii

A hírközlési szolgáltatási számlán megtalálható előfizető azonosító szám
Azt a postai címet kérjük megjelölni, ahol a helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe veszik

iii

Az adatok és az aláírt nyilatkozat feltöltésével tudomásul veszi, hogy a kedvezmény jogosulatlan
igénybe vétele, bármely valótlan nyilatkozat, vagy az igénybejelentésben valótlan adat szolgáltatása
szabálysértési vagy büntetőjogi jogkövetkezményeket, valamint a biztosított kedvezmény utólagos
visszavonását vonhatja maga után.
iv

A kormányrendelet értelmében a kedvezményre jogosult csak egy előfizetői szerződés tekintetében
veheti igénybe a kedvezményt.
v

vi

Az itt felsorolt iratok hiányában a kedvezmény iránti igény nem elbírálható, nem biztosítható.

Nyilatkozó tudomásul veszi és kijelenti, hogy az itt meghatározott adatokat a kedvezmény igénylése
és jóváírása érdekében, mint szerződés, továbbá jogszabályi előírás teljesítése érdekében önkéntesen
adta meg, nyilatkozó a megadott adatok Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárul. Tudomásul veszi,
hogy az adatkezelés kizárólag a kedvezményre való jogosultság elbírálása, a kedvezményalkalmazása
és annak utólagos ellenőrzése érdekében történik, a megadott adatot kizárólag a Szolgáltató és az
adatvédelmi szabályzatában meghatározott adatfeldolgozók kezelik, más személy az adatokhoz nem
fér hozzá, az adatkezelést a szolgáltató egy évig végzi, ez követően az adatkezelés megszűnik és az adat
ezt követően megsemmisítésre, vagy anonimizálásra kerül.
vii

Pedagógusok esetében a pedagógusként foglalkoztatotti jogviszonyt igazoló bármely irat – pl.
munkaszerződés, - módosítás másolata, munkáltatói igazolás másolata – elfogadott.
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