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6. sz. melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 

KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 

 

Magyar Additív Technológia Szövetség 

9024 Győr, Kálvária utca 1-3. 
62986 

Győri Törvényszék 

18948703-1-08 

Dr. Pásztor Zsolt alelnök 

+36-20/915 7528 

iroda@matesz.org 

www.matesz.org 

 
 
 

2. Tájékoztatjuk, hogy szövetségünk – mint adatkezelő – a Nádor Irodaházban e táblával 

jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme 

és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen 

megfigyelést / kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera 

rögzíti az Ön magatartását is.  

 

3. Ezen adatkezelés jogalapja: az adatkezelő / munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.  

 

4. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik 

személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal 

készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magadottnak tekintendő. Ráutaló 

magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e 

tájékoztatás ellenére a területre bemegy. Ezen adatkezelés célját a 1. pont tartalmazza, 

jogalapja az érintett hozzájárulása.  

 

5. Tárolás ideje: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) 

munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy 

kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban 

bizonyítékként kívánják felhasználni. 

 

6. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye / telephelye. 

 

7. A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan 

 

8. Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság 

vagy bíróság felé. 

 

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § 

Név: 
Székhely: 
Nyilvántart.szám: 
Nyilvántartó bíróság:  

Adószám: 
Képviseli: 

Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 
(a továbbiakban: „Munkáltató”) 
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(6) bek., Be. 71. § (1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) 

bek., Szbtv. 75. § (1) a) pontja]. 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a 

kamerával megfigyelt területre nem tud belépni. 

 

9. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített 

adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és 

a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és 

helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult. 

 

10. Adatbiztonsági intézkedések:  
a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, 

hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne 

láthassa.  

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények 

kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából 

végezhető.  

c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel 

felvételt készíteni nem lehet.  

d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.  

e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy 

az adatkezelő személye azonosítható legyen.  

f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést 

dokumentálni kell.  

g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést 

haladéktalanul meg kell szüntetni. 

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a 

i) rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 

j) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a 

szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben 

tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.  

 

11. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről 

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 

c) kérelmezheti azok törlését, 

d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy 

ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s 

ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 
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megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának 

rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 

három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az 

adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.  

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető 

a szövetség honlapján, illetve a székhelyén. Kiemeljük ebből, hogy az érintettnek joga 

van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának 

elősegítéséhez. A felügyeleti hatóság panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.  

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 

nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 

kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 

arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 

bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést 

díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel. 

 

A Szövetség székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben a 

kamerás megfigyelésről figyelemfelhívó tábla került kihelyezésre az érintett terület 

bejáratánál, a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónk pedig valamennyi egységünkben 

munkatársaink segítségével elérhető. 
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7. sz. melléklet 

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS 

TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 

 

Magyar Additív Technológia Szövetség 

9024 Győr, Kálvária utca 1-3. 
62986 

Győri Törvényszék 

18948703-1-08 

Dr. Pásztor Zsolt alelnök 

+36-20/915 7528 

iroda@matesz.org 

www.matesz.org 

 
 
 

2. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a 

szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.  

 

3. A személyes adatok címzettjei: a Szövetség ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, 

és adatfeldolgozói. 

 

4. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.   

 

5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a 

Szövetség által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar 

Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a szövetség 

vagyonvédelmi megbízottjának.  

 

6. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a 

Szövetség honlapján (a Kapcsolat oldalon) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 

olvashatók.  

 

**** 

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem. 

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

 

       ____________________________ 

                    Az érintett aláírása 
 

Név: 
Székhely: 
Nyilvántart.szám: 

Nyilvántartó bíróság:  

Adószám: 
Képviseli: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 
(a továbbiakban: „Munkáltató”) 
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8. sz.melléklet 

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT 

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY 

KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ 
 

 

AZ ÉRINTETT NEVE: 

 

 

 

 

BEOSZTÁSA: 

 

 

 

CÍME: 

 

 

 

TELEFONSZÁMA: 

 

 

 

E-MAIL CÍME: 

 

 

 

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van): 

 

 

 

INFORMÁCIÓK: 

 

Magyar Additív Technológia Szövetség 

9024 Győr, Kálvária utca 1-3. 
62986 

Győri Törvényszék 

18948703-1-08 

Dr. Pásztor Zsolt alelnök 

+36-20/915 7528 

iroda@matesz.org 

www.matesz.org 

 
 
 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: A Szövetség ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói; 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK 

IDŐTARTAMA: 

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 

minőségének fennállását követő 5 évig.  

 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a szövetség által megbízott 

könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, 

vagyonvédelem céljából a szövetség vagyonvédelmi megbízottjának. 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 

valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

Név: 
Székhely: 
Nyilvántart.szám: 
Nyilvántartó bíróság:  

Adószám: 
Képviseli: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 

(a továbbiakban: „Munkáltató”) 
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Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani 

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az 

adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.  

További információk a Szövetség honlapján (a Kapcsolat menüpontban) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 

olvashatók.  

**** 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.  

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

                 Aláírás 
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9. sz. melléklet 

Magyar Additív Technológia Szövetség 

9024 Győr, Kálvária utca 1-3. 
62986 

Győri Törvényszék 

18948703-1-08 
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MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI 

KÖTELEZETTSÉGRŐL 

 

Alulírott: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát megismerte. 

 

2.  

A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és 

érvényesíteni az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit. 

 

3.  

Az adatkezelési szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó lényeges 

kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von maga után. 

 

4.  

A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során 

tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából 

kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és 

részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes 

adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási 

kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását 

követően is terhel. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség 

megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre 

a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat, tudomásul veszi, továbbá a Btk. 

223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely 

Név: 

Lakcím: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve:  

(a továbbiakban: „Munkavállaló”) 

Név: 

Székhely: 

Nyilvántart.szám: 

Nyilvántartó bíróság:  

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Honlap: 

(a továbbiakban: „Munkáltató”) 
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szerint, aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot 

alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő 

szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.  

 

5.  

A munkavállaló jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal a fennálló 

szerződéses jogviszonya során tudomására jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó 

információk megőrzésére. Tudomásul veszi, hogy az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos 

szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti titok védelme alatt álló, 

Munkáltató részéről az üzleti titok megsértése körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után. 

 

Üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben meghatározott fogalom értendő: 

„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett 

gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 

tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 

megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult 

jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve hogy a titok 

megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli” 

 

Jelen nyilatkozatot annak értelmezését és megértését követően mint akaratommal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írtam alá. 

 

Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

 

       ____________________________ 

              a munkavállaló aláírása  
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10. sz. melléklet 

ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS 
 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 

 

Magyar Additív Technológia Szövetség 
9024 Győr, Kálvária utca 1-3. 

62986 

Győri Törvényszék 

18948703-1-08 

Dr. Pásztor Zsolt alelnök 

+36-20/915 7528 

iroda@matesz.org 

www.matesz.org 
 
 

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a 

személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát Adatkezelő 

tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben 

meghatározott adatkezelési folyamatát. 
 

3. AZ ADATFELDOLGOZÁS TÁRGYA 

 

A megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése, a 

megbízó számviteli bizonylatainak feldolgozása révén. Számviteli bizonylat minden olyan a 

megbízó, mint gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb 

kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány 

(számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi 

rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb 

előállítási módjától. (Számviteli törvény 166.§). Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell 

az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a megbízó feladata.  
 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:  

A megbízóval kötött szerződés fennállásáig, de maximum a megbízót a számviteli törvény 

szerint terhelő 8 év (Szt. 169.§) iratmegőrzési idő. 

 

Név: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám: 

Nyilvántartó bíróság:  

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Honlap: 

(a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Név: 

Székhely: 
Nyilvántart.szám: 
Nyilvántartó bíróság:  

Adószám: 
Képviseli: 
Telefonszám: 

E-mail cím: 
Honlap: 
(a továbbiakban: „Munkáltató”) 

mailto:iroda@matesz.org
http://www.matesz.org/
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5. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA:   

 

A megbízót terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, ideértve a főkönyvi 

nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a 

beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági 

döntéseket megalapozó következtetések levonását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok 

elvégzése.  Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes 

adatokat más célból nem kezeli, nem használja fel.  

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA:  

 

a) A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és 

a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, , 

társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, egyéni vállalkozói 

igazolvány száma, őstermelő azonosító száma. 

b) Egészségügyi adatok, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok amennyiben 

ahhoz a Munka Törvénykönyve munkajogi következményt, vagy adótörvény adójogi 

következményt fűz – a Rendelet 9. cikk /2/ b) pontja alapján.  

 

7. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI:  

 

A megbízó munkavállalói, foglalkoztatottai, juttatásban részesülők, szerződő felei (szállítók, 

vevők), törvényben írt esetekben a munkavállalók családtagjai.  
 

8. A MEGBIZÓ (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 

 

8.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység 

végrehajtását.  

8.2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai 

jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó 

köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása 

vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.  

8.3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés 

szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat 

beszerezze.  

 

9. ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI  

 

9.1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli 

utasítása alapján jár el.  

9.2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett 

személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon 

alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az 

általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget 

vállaljanak.    

9.3. Adatbiztonság:  Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a 

megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, 

valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 

valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 

szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének 
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megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz 

annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz 

hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának 

megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós 

vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt 

adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra 

feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek 

hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres 

karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai 

védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről 

is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében 

megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. 

Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a 

betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.  

9.4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további 

adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése 

mellett vesz igénybe.  Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az 

Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe1. Az 

Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az 

adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó 

által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a 

további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további 

adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt 

feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő 

nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó 

szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban  a 

további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket  telepíteni, 

mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen  szerződésben 

szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat 

kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és 

ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. 

Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó 

adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó 

kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

9.5. Együttműködés az Adatkezelővel: 

a) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az 

Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos 

kötelezettségei teljesítése érdekében. 

b) Az Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, 

Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek 

teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó 

rendelkezésére álló információkat. 

c) Az Adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, 

amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek 

teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az 

adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, 

                                                           
1 Ez a kikötés teljes bizonyító erejű magánokirati formát követel az Infotv. tervezet szerint. A Pp. 325.§ /1/ 

d) pontja szerint ennek megfelel, ha az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó 

szabályok szerint megfelelően aláírja. Nem jogi személy esetén 2 tanú alkalmazása szükséges. 
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beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó 

haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely 

utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi 

rendelkezéseket.  

 

9. AZ ADATOK, BIZONYLATOK VISSZASZOLGÁLTATÁSA A SZERZŐDÉS 

FENNÁLLÁSA ALATT:   

 

Az adatfeldolgozás elvégzését követően az Adatfeldolgozó a feldolgozott számviteli 

bizonylatokat legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig visszaszolgáltatja az adatkezelőnek, 

az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat az adatkezelővel fennálló 

jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési 

időig – 8 évig – (Szt. 169.§) tárolja.  

 

10. ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESTÉN:  

A könyvviteli és adózási szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnése jelen 

adatfeldolgozási szerződés megszűnését is eredményezi. E szerződés megszűnését követően 

Szövetségünk, mint adatfeldolgozó minden birtokában levő számviteli bizonylatot, 

nyilvántartást a könyvviteli szolgáltatásra irányuló szerződésben írtak szerint visszaszolgáltat 

az adatkezelőnek - a felek eltérő megállapodása hiányában -   az elektronikusan kezelt adatokat, 

listákat, nyilvántartásokat továbbítja az adatkezelőnek – amennyiben ezek elektronikus 

fogadására az adatkezelő nem képes, az adatokat papíralapon (kinyomtatva) adja át az 

adatkezelőnek egyidejűleg az Adatkezelőtől származó  minden személyes adatot és ezt 

tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából. Az adatok, nyilvántartások, számviteli 

bizonylatok - beleértve ezek az elektronikusan tárolt formáit és adatait is - adó és számviteli 

törvényekben előírt megőrzéséről a jogviszony megszűnését követően a megbízó (adatkezelő) 

köteles gondoskodni.   

 

11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE  

 

Az Adatfeldolgozói szerződés felmondására, megszűnésére a felek között létrejött könyvviteli 

és adózási szolgáltatási szerződés rendelkezései irányadók.  

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. 

évi V. törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELET (2016. április 27.) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni. 

 

A megbízó (Adatkezelő) aláírásával igazolja, hogy szerződési feltételeket aláírása előtt teljes 

terjedelmében megismerte és elfogadta.  

 

 

Kelt, ____________________ 20 _____ év ________________ hó ____ nap 

 

 

.......................................................... 

Adatfeldolgozó 

.......................................................... 

Megbízó (Adatkezelő) 

 


