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Falugazdászával és BirtOKOS előfizetéssel 
rendelkező ismerőseivel is ingyen beszélhet.  

2017-ben új telekommunikációs szolgáltatást indítottunk 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, melynek igénybe-
vé telé vel Ön kedvezőbb feltételekkel telefonálhat, és 
ingyene sen tarthatja a kapcsolatot falugazdászainkkal is! 
Kedvező lehetőség – a BirtOKOS elnevezésű mobiltelefon- 
és mo bil internet-tarifáinkat kifejezetten tagjaink  igényeinek 
meg felelően állítottuk össze, és kizárólag számukra tesszük 
elérhetővé!

További információ a www.birtokosmobil.hu oldalon található. 
Az ajánlat csak NAK tagokra vonatkozik.
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük töltse ki a túl-
oldalon található regisztrációs lapot. Ez alapján munkatársaink 
10 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot:

www.birtokosmobil.hu

BIRTOKOS
MOBIL

AZ AGRÁRKAPCSOLAT

TUDTA-E?

Havidíj (Ft): 2 490
Lebeszélhető (Ft): 2 490
Percdíj (Ft)**: 15
Sms-díj (Ft)**: 24
Adat: -

Havidíj (Ft): 3 990
Lebeszélhető (Ft): 3 990
Percdíj (Ft)**: 9
Sms-díj (Ft)**: 24
Adat: 500 MB

Havidíj (Ft): 7 190 / 8 290/ 9 490
Lebeszélhető perc: korlátlan
Percdíj (Ft)**: 0
Sms-díj (Ft)**: 0
Adat: 500 MB / 2 GB / 4 GB

* A csomagban foglalt adatmennyiség felhasználását követően 
lehetőség van hóközi kiegészítő opció vásárlására
** belföldi, normál díjas hívások és sms-ek, a kimenő hívások árazása  
1 másodperces egységekben történik.



Alulírott
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jelen nyilatkozatommal a nyilatkozaton szereplő adatkezelési tájékoztató 
ismeretében önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 
Nemzeti Agárgazdasági Kamara, valamint a Nemzeti Agárgazdasági 
Kamara tulajdonában álló gazdasági társaság a tagjegyzékben szereplő 
elérhetőségeimen megkeressen abból a célból, hogy a szolgáltatásairól 
tájékoztatást adjon, illetve hogy piac- vagy közvélemény-kutatás 
keretében felmérhesse azt, hogy a kamarai tagok számára milyen 
jövőbeni szolgáltatások bevezetése célszerű. 

Adatkezelési tájékoztató
A fenti célból történő adatkezelési hozzájárulás önkéntes, azaz érintett 
jelen tájékoztatás ismeretében jogosult eldönteni, hogy hozzájárul-e az 
adatkezeléshez vagy sem. Amennyiben az érintett az adatkezeléshez 
hozzájárul, úgy azt követően bármikor dönthet úgy, hogy hozzájárulását 
az adatkezelő(k) bármelyik elérhetőségén visszavonja, ebben az esetben 
az adatkezelő(k) a további adatkezelést haladéktalanul megszüntetik. 
Az adatkezelők az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik az 
érintett adatait.  

Az adatkezelés célja, hogy a Nemzeti Agárgazdasági Kamara, valamint 
a tulajdonában álló gazdasági társaságok tájékoztathassák az érintettet 
azon szolgáltatásokról, amelyeket törvény szerint vagy döntése alapján 
a tulajdonában álló gazdasági társaság révén nyújt tagsága számára. 
Az adatkezelés további célja annak felmérése, hogy a kamarai tagok 
számára milyen jövőbeni szolgáltatások bevezetése célszerű. 

Az érintett hozzájárulása alapján a Nemzeti Agárgazdasági Kamara 
tulajdonában álló gazdasági társaságok jogosultakká válnak arra, hogy a 
Nemzeti Agárgazdasági Kamara által vezetett tagjegyzékből megkérjék 
érintett nevét és elérhetőségi adatait (cím, e-mail és telefonszám) 
kizárólag az adatkezelés céljának teljesítése érdekében. A hozzájárulás 
alapján a Nemzeti Agárgazdasági Kamara tájékoztatja a tulajdonában 
álló gazdasági társaságokat, amennyiben az érintett nevében illetve 
elérhetőségi adataiban változás áll be.   

Az érintett adatai kezelésével kapcsolatosan bármikor tájékoztatást 
kérhet  a Nemzeti Agárgazdasági Kamarától, valamint a tulajdonában 
álló gazdasági társaságtól, ezen kívül az érintett adatainak helyesbítését, 
zárolását, vagy törlését kérheti, valamint jogai érvényesítése bírósághoz, 
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
fordulhat. Az adatkezelés nyilvántartási számáról az adatkezelők első 
megkeresésük során tájékoztatják az érintettet.
A Nemzeti Agárgazdasági Kamara tulajdonában álló gazdasági társaságok 
nevét és elérhetőségét az alábbi webes elérhetőségen tekintheti meg:

http://www.nak.hu/kozerdeku-adatok/i-szervezeti-szemelyzeti-
adatok/06-a-nak-tulajdonaban-levo-szervezetek

A szórólapon szereplő tájékoztatás nem teljes körű. A tari facsomagra 
 vonatkozó ajánlat visszavonásig érvényes,  egyéni számlás előfizetésként 
 történő vásárlás esetén, belföldi, normál célú f elhasználásra. Jelen szórólap 
nem minő sül ajánlattételnek. A nyomdai hibákért nem válla lunk felelősséget. 
A fel tüntetett árak bruttó árak. Ajánlataink 2 év hűség idő vállalása és e-pack 
kedvezmény igénybevétele ese tén érvényesek.

Kelt: ................................................      ............................................................

Aláírás: 

dátum hely

Kamarai tag neve:

Kamarai azonosító:

Levelezési cím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Megyei munkatárs:

Megye:


