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ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS 

A jelen Adatfeldolgozási Szerződés az alábbi felek között jött létre: 

(a) Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1119 Budapest, 
Fehérvári út 71-73., cégjegyzékszáma: 01-09-462214 (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

és 

(b) az adatkezelővel mint megrendelővel az Adatkezelő ügyfelei javára alvállalkozóként gépjármű 
és gumiabroncs szervizelési szolgáltatások nyújtása tárgyában elektronikus úton vállalkozási 
keretszerződést kötő vállalkozás (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) 

(külön-külön, mint „Fél”; együttesen, mint „Felek”). 

Előzmények: 

A. A Felek között vállalkozási keretszerződés jött létre (a „Szerződés”), amelynek értelmében az 
Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére gépjármű többek között szervizelési, karbantartási és javítási 
szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelő ügyfelei javára, akik/amelyek az Adatkezelő által üzemeltetett 
webes felületen időpontot foglaltak az Adatfeldolgozó telephelyére (a „Szolgáltatások”); 

B. A Szolgáltatások biztosítása az Adatfeldolgozó azon személyes adatokhoz történő hozzáférését 
igényli, amelyek vonatkozásában az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének 
céljait és eszközeit, vagy amelyek tekintetében Adatkezelőnek minősül a személyes adatok 
védelmére, illetve kezelésének szabályozására vonatkozó bármely jogszabály értelmében, 
ideértve, de nem kizárólagosan az Európai Unióban (EU) lakóhellyel rendelkező bármely személy 
személyes adatainak kezelésével, vagy személyes adatoknak az Európai Unióban letelepedett 
jogalany által folytatott bármely kezelésével kapcsolatos jogszabályokat; 

A Szerződés megfelelő teljesítése érdekében a Felek a következőkben állapodnak meg: 

1. Szerződés tárgya és időtartama  

1.1. A jelen szerződés tárgyát az Adatkezelő által vagy részére nyújtott Szolgáltatások kapcsán átadott 
és az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében és utasításainak megfelelően feldolgozott 
személyes adatok kezelése képezi. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a 
Szerződés szerinti Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben kezelheti. 

1.2. Az adatkezelés időtartamát, jellegét és célját, valamint a személyes adatok típusait és a jelen 
szerződés hatálya alá tartozó érintettek kategóriáit az 1. Melléklet tartalmazza. 

2. Adatkezelés helyszíne 

2.1. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag Magyarországon vagy valamely EGT állam 
területén kezelheti. Amennyiben az Adatfeldolgozó meg kívánja változtatni a személyes adatok 
kezelésének helyszínéül szolgáló országot/országokat, ehhez az Adatkezelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása szükséges. Az EGT-n kívüli harmadik országban végzett adatkezelés esetén 
kötelesek a megfelelő dokumentumokat elfogadni és aláírni a személyes adatok megfelelő szintű 
védelmének biztosítása céljából, ideértve különösen az Európai Bizottság 2010/87/EU 
Határozatával (amely hatályon kívül helyezi a 2002/16/EK Határozatot) elfogadott általános 
szerződési feltételeket (modellszerződés)  

3. Az Adatkezelő utasításai 

3.1. Az Adatkezelő kizárólagos joggal rendelkezik arra, hogy az Adatfeldolgozó számára a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó utasításokat adjon.  

3.2. Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által adott dokumentált 
utasításoknak megfelelően és a jelen szerződés 4. pontjában és a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályokban foglaltakkal összhangban kezelheti, továbbá tevékenysége nem eredményezheti 
a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak az Adatkezelő általi megszegését. Az Adatfeldolgozó a 
személyes adatokat semmilyen egyéb célból nem kezelheti, ideértve, de nem kizárólagosan, az 
Adatfeldolgozó saját céljára, vagy bármely harmadik fél céljára történő adatkezelést, függetlenül 
attól, hogy erre kereskedelmi haszon szerzése céljából kerül-e sor, kivéve, ha a ehhez az 
Adatkezelő írásban hozzájárul, vagy az ilyen adatkezelést az Európai Unió törvényei, vagy azon 
tagállam törvényei írják elő, amelyek az Adatfeldolgozóra alkalmazandók. Ilyen esetben az 
Adatfeldolgozó az adatkezelés megkezdését megelőzően köteles az Adatkezelőt az ilyen 
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jogszabályi előírásról tájékoztatni (kivéve, ha a jogszabály az ilyen tájékoztatást fontos közérdekből 
megtiltja). 

3.3. Az Adatkezelő ezúton utasítja az Adatfeldolgozót, hogy a személyes adatokat a Szerződés szerinti 
Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben, az 1. Mellékletben leírtak szerint kezelje. Az 
Adatkezelő az Adatfeldolgozót szándékosan nem utasíthatja a személyes adatok olyan módon 
történő kezelésére, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértésének minősül. 

3.4. Az Adatkezelő írásban vagy elektronikus úton adja meg utasításait és azokat e-mail útján küldi el 
a lenti 11.1. pont szerinti címre. A szóbeli utasításokat írásban vagy e-mail útján indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell erősíteni. 

3.5. Amennyiben az Adatfeldolgozó megalapozott véleménye szerint az Adatkezelő valamely 
utasításának teljesítése a jelen szerződésnek vagy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak a 
megszegését eredményezné, az Adatfeldolgozó köteles erről az Adatkezelőt haladéktalanul 
írásban (előzetesen elektronikus úton) értesíteni. Ilyen esetben az Adatfeldolgozó felfüggesztheti 
az utasítás végrehajtását mindaddig, amíg az Adatkezelő írásban vagy elektronikus úton 
megerősíti vagy úgy módosítja az utasítást, hogy az a továbbiakban nem sérti a jelen szerződést 
vagy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. 

4. Az Adatfeldolgozó általános kötelezettségei 

4.1. Az Adatfeldolgozó köteles: 

(i) bármilyen adatkezelés megkezdését megelőzően az Adatkezelőtől pontosításokat kérni, 
amennyiben az Adatkezelő utasításai az Adatfeldolgozó számára nem egyértelműek; 

(ii) kijelölni egy a személyes adatok jelen szerződés értelmében történő kezelésének 
szervezéséért és ellenőrzéséért felelős személyt (pl. adatvédelmi tisztviselő); 

(iii) gondoskodni arról, hogy az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne kerüljön sor 
semmilyen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos személyes adat, illetve információ 
továbbítására, átadására, nyilvánosságra hozatalára, illetve a fentieket egyéb módon ne 
bocsássák semmilyen harmadik fél rendelkezésére; kivéve, ha azt a jelen szerződés vagy a 
Szerződés kifejezetten engedélyezi. Amennyiben az adatok ilyen közlését kötelező érvényű 
jogszabályok rendelkezései, bírósági végzés, vagy valamely hatóság, ideértve a felügyeleti 
hatóságot, egyéb érvényes és végrehajtható aktusai írják elő, az Adatfeldolgozó, hacsak fontos 
közérdekből nem áll fenn ellenkező értelmű tilalom (például egy bűnügyi nyomozás 
titkosságának megőrzése érdekében fennálló büntetőjogi tilalom) köteles haladéktalanul és az 
ilyen adatszolgáltatást megelőzően az Adatkezelő részére biztosítani minden olyan információt, 
amely az adatszolgáltatás körének és potenciális hatásának vizsgálatához szükséges, valamint 
köteles az Adatkezelővel szoros együttműködésben eljárni és megtenni a személyes adatok 
bizalmas jellegének megőrzéséhez szükséges minden indokolt intézkedést, az ilyen 
adatszolgáltatást megakadályozni, korlátozni vagy annak hatását egyéb módon a lehető 
legkisebb mértékűre csökkenteni (pl. a személyes adatok anonimizálása útján), valamint 
gondoskodni a megfelelő garanciákról és az érintettek jogainak és jogorvoslatainak 
érvényesíthetőségéről; 

(iv) tartózkodni bármely személyes adat harmadik országba történő továbbításától, kivéve, ha az 
Adatfeldolgozó az Adatkezelőtől írásbeli utasításokat és felhatalmazást kapott személyes 
adatok továbbítására és az ilyen továbbításra a jelen szerződés 3. pontjában foglaltaknak 
megfelelően kerül sor és az a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében teljes mértékben 
megengedett; 

(v) gondoskodni arról, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekre kerül sor a 
személyes adatok kezelése kapcsán olyan, a kockázattal arányos biztonsági szint biztosítása 
érdekében, amely megfelel az alábbi 5. pontban foglalt biztonsági követelményeknek; 

4.2. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő részére biztosítani mindazt a támogatást és 
együttműködést, amelyet az Adatkezelő indokoltan igényelhet a személyes adatok 
vonatkozásában az Adatkezelőt terhelő bármely kötelezettség teljesítése érdekében, ideértve, de 
nem kizárólagosan, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok vagy egyéb kötelező érvényű jogi 
kötelezettségek értelmében az Adatkezelő által végzendő adatvédelmi hatásvizsgálatok és 
előzetes konzultációk kapcsán nyújtott bármely támogatást, amely támogatásnak részét képezheti 
a törvény által előírt megőrzési kötelezettség és az Adatkezelő felett joghatósággal rendelkező 
bíróság vagy szabályozó hatóság kötelező erejű határozatára történő válaszadás.  
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4.3. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt haladéktalanul tájékoztatni minden olyan megkeresésről, 
panaszról, értesítésről vagy egyéb közlésről, amelyet az Adatfeldolgozó valamely felügyeleti 
hatóságtól, egyéb szervezettől vagy valamely magánszemélytől kap, és amely a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályoknak az Adatfeldolgozó vagy az Adatkezelő (illetve a további feldolgozó, 
amennyiben alkalmazandó) általi betartásával kapcsolatos. Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani 
az Adatkezelő részére minden olyan támogatást, amely ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő 
választ adhasson az ilyen megkeresésekre, panaszokra, értesítésekre vagy egyéb közlésekre. A 
kétségek elkerülése végett, az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem adhat választ semmilyen megkeresésre, panaszra, értesítésre vagy egyéb közlésre.  

5. Technikai és szervezési intézkedések 

5.1. Az Adatfeldolgozó köteles a jelen szerződésnek való megfelelését rendszeresen ellenőrizni. 

5.2. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt indokolatlan késedelem nélkül, a 11. pontban 
(Értesítések) foglaltaknak megfelelően értesíteni az adatvédelmi tisztviselő és/vagy az 
Adatfeldolgozó képviselőjének személyéről és elérhetőségi adatairól. 

5.3. Az Adatfeldolgozó köteles nyilvántartást vezetni az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési 
tevékenységek minden kategóriájáról olyan terjedelemben, amely lehetővé teszi, hogy az 
Adatkezelő megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok által előírt kötelezettségeinek. Az 
Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy minden egyes általa megbízott további feldolgozó 
nyilvántartást vezessen az Adatfeldolgozó nevében a további feldolgozó által végzett adatkezelési 
tevékenységek minden kategóriájáról, olyan terjedelemben, amely lehetővé teszi, hogy az 
Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok által előírt 
kötelezettségeinek. Az Adatfeldolgozó köteles indokolatlan késedelem nélkül, első felszólításra az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátani (valamint köteles gondoskodni arról, hogy bármely további 
feldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa) a fenti nyilvántartás egy elektronikus 
formában készült példányát. 

5.4. Az Adatfeldolgozó köteles megtenni az észszerűen elvárható intézkedéseket a személyes adatok 
kezelésére jogosult személyek megbízhatóságának biztosítása érdekében, valamint gondoskodni 
arról, hogy az ilyen személyek írásbeli nyilatkozattal titoktartási kötelezettséget vállaljanak, vagy 
azokra megfelelő titoktartási és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő 
eljárást előíró kötelezettség vonatkozzon. Az Adatfeldolgozó köteles indokolatlan késedelem 
nélkül, első felszólításra az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani a fenti kötelezettségvállalás egy 
elektronikus formában készült példányát, vagy az ilyen kötelezettség fennállását igazoló megfelelő 
bizonyítékot.  

5.5. Az Adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai és szervezési adatvédelmi és biztonsági 
intézkedéseket bevezetni és alkalmazni a személyes adatok biztonsága és a hozzájuk fűződő 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében, ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezeléssel 
(ideértve, de nem kizárólagosan, a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes nyilvánosságra 
hozatalát, az azokhoz való jogosulatlan vagy jogellenes hozzáférést és/vagy a személyes adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes megváltoztatását), valamint a személyes adatok véletlen 
elvesztésével, megsemmisülésével, illetve sérülésével szembeni védelmet.  

5.6. Minimális követelményként, az Adatfeldolgozó köteles bevezetni és alkalmazni a 2. Mellékletben 
meghatározott intézkedéseket. Az Adatfeldolgozó köteles az ilyen intézkedéseket a legjobb piaci 
gyakorlat és technikai normák kialakításával párhuzamosan fejleszteni.  

6. Az érintettek jogai 

6.1. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb két 
munkanapon belül értesíteni bármely érintetti megkeresésről. A Felek viszonyában az érintettek 
által gyakorolt jogok kapcsán az Adatkezelő kizárólagos belátása szerint jogosult a válaszadásra. 

6.2. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő által észszerűen igényelt minden támogatást megadni 
bármely érintetti jog gyakorlásához, amennyiben az ilyen jogok a személyes adatok Adatfeldolgozó 
általi kezelésével kapcsolatosak, ideértve (i) az Adatkezelő minden olyan kérésének teljesítését, 
amely a személyes adatok lehető legrövidebb időn belül történő módosítására, továbbítására, 
korlátozására vagy törlésére vonatkozik; és (ii) amennyiben lehetséges, megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések megtételét annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelő 
számára együttműködést és támogatást biztosítson az Adatkezelő által vagy nevében átvett 
bármely érintetti jogokkal kapcsolatos megkeresés teljesítése során. A kétségek elkerülése végett, 
és a jogszabályok által megengedett mértékig az Adatfeldolgozó válaszadás kapcsán nem hozhat 
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nyilvánosságra, illetve nem közölhet semmilyen személyes adatot, kivéve, ha erre felhatalmazást 
kapott. 

 

7. További feldolgozók megbízásához való jog  

7.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. cikk (2) bekezdése értelmében általános 
felhatalmazást ad az Adatfeldolgozó részére további feldolgozók igénybevételére („További 
Feldolgozók") a jelen pontban foglalt követelményeknek való megfelelés függvényében és feltéve, 
hogy az Adatfeldolgozó a További Feldolgozókkal olyan írásbeli szerződést köt, amely legalább 
olyan szigorú kötelezettségeket ír elő, mint a jelen szerződésben az Adatfeldolgozó 
vonatkozásában előírt kötelezettségek, valamint biztosítja az Általános Adatvédelmi Rendelet 28. 
cikk (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak teljesülését. 

7.2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt tájékoztatta a jelenleg igénybe vett További Feldolgozókról, 
amelyek listáját és az egyes További Feldolgozók által nyújtott szolgáltatások jellegének 
ismertetését a jelen szerződés 3. Melléklete tartalmazza, valamint kijelenti, hogy a személyes 
adatokhoz nem férhet hozzá semmilyen egyéb fél. Az Adatkezelő felhatalmazza az Adatfeldolgozót 
fentiekben felsorolt További Feldolgozók megbízására. Az Adatfeldolgozó szintén kijelenti, hogy az 
érintett További Feldolgozókra olyan legalább olyan szigorú kötelezettségek vonatkoznak, mint 
amelyeket a jelen szerződés ír elő az Adatfeldolgozó számára. 

7.3. Az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt tájékoztatni minden olyan tervezett változásról, amely 
további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az 
adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. Az Adatkezelő 
legkésőbb a megbízás tervezett kezdetét két héttel megelőzően küldött írásbeli vagy elektronikus 
úton küldött értesítés útján emelhet kifogást az ilyen tervezett megbízással szemben. Amennyiben 
az Adatkezelő kifogást emel, az Adatfeldolgozó nem bízhat meg újabb További Adatfeldolgozót az 
Adatkezelő részére nyújtott Szolgáltatások céljából.  

7.4. Amennyiben az Adatfeldolgozó a személyes adatok jelen szerződésben foglaltak szerinti kezelése 
kapcsán További Feldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe, írásbeli szerződés útján, például 
adatfeldolgozási szerződés formájában, a További Feldolgozó vonatkozásában olyan 
kötelezettségeket kell előírni, amelyek legalább a jelen szerződés által biztosított adatvédelemmel 
azonos szintű védelmet nyújtanak. Az Adatfeldolgozó köteles indokolatlan késedelem nélkül, első 
felszólításra az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani az ilyen írásbeli szerződés egy elektronikus 
formában készült példányát (amelyben kitakarásra kerülnek a kereskedelmi feltételek), vagy arra 
vonatkozó és az észszerűen eljáró Adatkezelő által elfogadhatónak tekintett az egyéb bizonyítékot.  

7.5. Tekintet nélkül arra, hogy a További Feldolgozó megbízására vonatkozó engedély az Adatkezelő 
előzetes külön felhatalmazásán vagy általános írásbeli felhatalmazásán alapul-e, az Adatkezelő 
bármikor jogosult felszólítani az Adatfeldolgozót az ilyen megbízás megszüntetésére, amennyiben 
a További Feldolgozó megsérti a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat és/vagy az 
Adatfeldolgozóval kötött adatfeldolgozási szerződés rendelkezéseivel ellentétesen jár el. A 
megszűnés az Adatfeldolgozó és a További Feldolgozó között létrejött vonatkozó szerződésben 
meghatározott feltételek mellett válik hatályossá, a megszüntetés szokásos szabályainak 
megfelelően, de legkésőbb az Adatkezelő megszüntetésre vonatkozó felszólítását követő 3 
hónapon belül. 

7.6. Amennyiben a További Feldolgozó elmulasztja az Adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződésben 
foglalt adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítését, az Adatfeldolgozó teljes körű felelősséggel 
tartozik az Adatkezelővel szemben a További Feldolgozó fenti szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítése tekintetében. 

8. Az Adatkezelő által végzett auditok és vizsgálatok, az Adatfeldolgozó együttműködési 
kötelezettségei, együttműködés a felügyeleti hatóságokkal  

8.1. Az Adatkezelő jogosult, saját maga vagy harmadik fél útján, saját költségén észszerű vizsgálatot, 
illetve auditot folytatni a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok Adatfeldolgozó (és annak További 
Feldolgozói) által történő betartására vonatkozóan. Az Adatfeldolgozó köteles a fenti célból az 
Adatkezelő vagy az Adatkezelő által kijelölt harmadik személy részére rendes munkaidőben 
biztosítani az Adatfeldolgozó helyiségeibe történő bejutást és indokolatlan késedelem nélkül az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátani az Adatkezelő által indokoltan igényelt minden olyan 
információt, amely a jelen szerződésben foglaltak betartásának igazolásához szükséges.  
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8.2. Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani az Adatkezelő által indokoltan igényelt minden támogatást 
bármely illetékes felügyeleti hatóság által folytatott vizsgálat kapcsán, amennyiben ez a személyes 
adatoknak az Adatfeldolgozó által a jelen szerződés szerinti kezelésével kapcsolatos. 

9. Kártalanítás 

Tekintet nélkül a Szerződésben foglalt bármilyen korlátozásra, amennyiben az érintett, a felügyeleti 
hatóság vagy bármely egyéb harmadik fél bírósági vagy közigazgatási eljárást kezdeményez, az 
Adatkezelővel szemben követelést támaszt, vagy bármilyen végrehajtási intézkedést tesz (ideértve a 
pénzügyi szankciókat) a személyes adatoknak az Adatfeldolgozó és/vagy a További Feldolgozók általi 
kezelése kapcsán, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt kártalanítani és mentesíteni, bármilyen 
beszámítás vagy levonás nélkül, minden olyan felelősség, igény, kár, kártérítés és/vagy kiadás 
tekintetében (ideértve az indokolt ügyvédi díjakat és kiadásokat, valamint a közigazgatási szankciókat 
és kiadásokat), amelyek a személyes adatok Adatfeldolgozó általi olyan kezelésén alapulnak, illetve 
olyan kezelésével kapcsolatosak, amely sérti a jelen szerződést vagy a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályokat. Az Adatkezelő köteles bármely ilyen követelésről szóló értesítés, vagy a fentiekkel 
kapcsolatos eljárás megindítására vonatkozó információ átvételét követően az Adatfeldolgozót 
haladéktalanul értesíteni. 

10. Szerződés időtartama és megszűnése 

10.1. A jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a Szerződés hatályba lép. A jelen szerződés 
automatikusan megszűnik azt követően, hogy a Szerződés az annak értelmében végzett 
legutolsó adatfeldolgozási tevékenység lezárulásával megszűnik. 

10.2. Az Adatkezelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az 
Adatfeldolgozó megszegi a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat és/vagy a Szerződést 
megsérti, így különösen ha az Adatfeldolgozó: 

(i) a személyes adatokat az Adatkezelő utasításaival ellentétesen, a Szerződéstől függetlenül 
és/vagy túlzott terjedelemben kezeli; 

(ii) elmulasztja valamely érintett kérelmének a jelen szerződésben előírt módon az Adatkezelőhöz 
történő továbbítását; 

(iii) megsérti a További Feldolgozók megbízására vonatkozó szabályokat; 

(iv) akadályozza az Adatkezelő vagy valamely harmadik fél által végzett audit, illetve vizsgálat 
lefolytatását; 

(v) elmulasztja a támogatás biztosítását a felügyeleti hatóság vizsgálata vagy az Adatkezelőnél 
folytatott és a személyes adatok jelen szerződés szerinti kezelésére vonatkozó eljárás 
kapcsán; 

(vi) elmulasztja a támogatás biztosítását az Adatkezelő vagy valamely felügyeleti hatóság által 
folytatott adatvédelmi hatásvizsgálat kapcsán.  

10.3. A Szerződés megszűnését követően, vagy azt megelőzően, amennyiben az Adatkezelő ezt 
igényli, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő részére visszaszolgáltatni minden személyes 
adatot tartalmazó adatot, vagy ha az Adatkezelő azt kéri, megsemmisíteni minden személyes 
adatot és ennek megtörténtét az Adatkezelőnek igazolni. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő 
indokolt kérésére köteles rendelkezésre bocsátani az ilyen törlésre vonatkozó minden 
bizonyítékot. Amennyiben a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok az Adatfeldolgozó számára 
tiltják a fentiek megtételét, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő részére biztosítani minden 
olyan információt, amely a személyes adatok visszaszolgáltatását, illetve megsemmisítését tiltó 
kötelezettség azonosításához szükséges, ideértve a kötelező adatmegőrzési időtartamot, 
valamint köteles szavatolni, hogy a személyes adatok a jelen szerződés által biztosított 
védelemmel megegyező védelemben részesülnek és azok a tároláson kívül nem kerülnek 
továbbiakban kezelésre.  

10.4. A jelen szerződés teljes egészében vagy részben történő megszűnése vagy várható lejárta 
esetén az Adatfeldolgozó köteles tevékenységét rendezett módon befejezni és az Adatkezelő 
erre vonatkozó kérése esetén, támogatást biztosítani az Adatkezelő részére a személyes 
adatok Adatkezelő számára történő átadásának majd továbbításának megfelelő elősegítése 
céljából (Átmenetet Támogató Szolgáltatás). Az Adatfeldolgozó köteles az ilyen Átmenetet 
Támogató Szolgáltatást kellő időben, ráfordított munkaórákat és felhasznált anyagok alapján, a 
Felek által elfogadott díjazás ellenében, azzal, hogy a díjazás semmiképpen nem haladhatja 
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meg az Adatfeldolgozó alapdíját. Az Adatkezelő a jelen szerződés megszűnésének hatályba 
lépését vagy lejártát legalább öt (5) munkanappal megelőzően köteles az Adatfeldolgozót 
értesíteni, amennyiben ilyen támogatást igényel. Az Átmenetet Támogató Szolgáltatást a jelen 
szerződés (teljes egészében vagy részben történő) megszűnéséig kell biztosítani. 

10.5. A Szerződés következő pontjainak rendelkezései a jelen szerződés megszűnését követően 
továbbra is hatályban maradnak: 5.4., 9., 10.4., 11. 

10.6. A jelen szerződés megszűnése egyben a Szerződés megszűnését is jelenti, amennyiben a 
Szerződés értelmében biztosított Szolgáltatások az Adatfeldolgozótól az Adatkezelő által 
rábízott, az Általános Adatvédelmi Rendelet hatálya alá tartozó személyes adatok kezelését 
igényelték. 

11. Értesítések 

11.1. A jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott utasítások és értesítések kivételével, 
valamennyi értesítést írásban kell elkészíteni és (i) nemzetközi expressz, illetve sürgősségi 
futárszolgálat, vagy (ii) fax útján kell elküldeni, feltéve, hogy az átvételt írásbeli elismervény 
igazolja, a Szerződésben megadott címekre. 

12. Vegyes rendelkezések 

12.1. A jelen szerződés bármely módosítása, kiegészítése, illetve annak megszüntetése kizárólag 
akkor tekinthető joghatályosnak, ha arra írásban vagy elektronikus úton kerül sor.  

12.2. A jelen szerződés nem érinti azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Feleket a Szerződés 
értelmében megilletik, illetve terhelik. 

 

* * * 
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1. MELLÉKLET 

AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA 

 
Adatkezelés időtartama 
 

 
A Szerződés időtartama, kivéve, ha az a jelen szerződés 
értelmében korábban megszűnik. 
 

 
Adatkezelés jellege, pl. 
adatkezelés eszközei  
 

 
Az adatkezelés eszköze az Adatkezelő által üzemeltett gumi.hu 
weboldal, és az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő rendszereihez 
csatlakozó felület.  
 

 
Adatkezelés célja 
 

 
Az adatkezelés célja az Adatkezelő, illetve annak ügyfelei közötti 
szerződések teljesítése, illetve a Keretszerződés teljesítése. 
 

 
Érintettek kategóriái  
 

 
Az Adatkezelő ügyfelei, illetve az ügyfeleinek kapcsolattartói, 
munkavállalói (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság ügyfél esetén).  
 

 
Személyes adatok típusa 
(ideértve a személyes adatok 
különleges kategóriáit)  

 
Az Adatkezelő ügyfeleinek, illetve az ügyfelei kapcsolattartóinak, 
munkavállalóinak (amennyiben jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság ügyfél esetén) a neve, 
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámla száma, 
gépjárművének rendszáma (természetes személy ügyfél esetén).  
 

  
  



 

8 
 
Budapest 1998526.2 

2. MELLÉKLET 

AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL AZ ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN 
BEVEZETETT TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA: 

[*] 
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3. MELLÉKLET 
JELENLEG IGÉNYBE VETT TOVÁBBI FELDOLGOZÓK LISTÁJA ÉS AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK JELLEGÉNEK ISMERTETÉSE 

[kitöltendő amennyiben a Vállalkozó alvállalkozókat vesz igénybe] 


