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Adatfeldolgo z6i Szerz6d6s

Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest, Victor Hugo u, 1.8-22.

atfel d o I g oz6t Szerz6d6s
<isszhangban az

Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs (EU) Adatv6delmi Rendetet (GDPR)
28. cikk6vel

mely l6trejott
HerbaTherapy Kft. M6rta Katalin (szdkhely: Hungary, 1L4g
Budapest, Vez6r utca l"4g-150.; usyf6l
azonos[t6: ].8073)
a tovSbbiakban, mint

Adatkezet6 vagy Ugyf6t
6s

Magyar Hosting Kft. (sz6khely: H-1132 Budapest, Victor Hugo
u. tB_22.; k6pviseli: Adotf Szilveszter
Attila; c6gje gyz6ksz6m: 0 j.-09_9683 t 4)
a tovdbbiakban, mint Adatfeldolg oz6 vagy Szolg6ltat6
kozritt az aldbbiak szerint.

Jelen szerz6d6si kikot6seket kell alkalmazni

a szolgdltat6, mint Adatfeldolgoz6 5ltal kukjn
szolg5ltatdsi/megbfzdsi szerz6d6s alapj5n (a tov5bbiakban
alap szerz6d6s) az Ugyf6l r6sz6re teljesitett
hoszting 6s egy6b szolgdltat6sokhoz kapcsol6d6 adatkezel6si
tev6kenys6gre, amelynek sordn
mint Adatkezel6 nev6ben szem6lyes adatokat kezel. Az alapszol95ltatdsi

szof g6ltat6 az Ugyf5l,

a

szerz6d6s

Ugyfel6nek megnevez6se a tovdbbiakban: Adatkezel6 vagy
Ugyf6l.

1. AZ ADATFELDOLGOZAS, ADATKEZELES TARGYA
Az Ugyf6llel

jogviszonyban

lev6 6rintett term6szetes szem6lyek adatainak kezel6se a

kulon

szolgdltatdsi/megbiz6si szerz6d6s teliesft6s6hez kapcsol6d6an.
Az Adatfetdolgoz6 i96nybev6tel6hez nem
kell az 6rintett el6zetes beleegyez6se, de szUks69es a tdj6koztatdsa,
amely az ugyfel feladata.

2. AZ AD ATKEZE

LE

S, ADATF ELDO LGOZAS I D6TARTAMA

Az Ugyf6llel kdtcitt szerz6d6s fenn5ll5s6ig, vagy az 6rintett
hozziljarul6sa visszavon5sdig.

3. AZ ADATKEZELES JELLEGE ES CEqa
Mindazon informatikai 6s tov5bbi szolgSltatdsok melyeket
Ugyf6l ig6nybe vesz szolgdltat6t6l, valamint

megbizdsok, melyeket Ugyfdl ad Szolg6ltat6nak.
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4. A SZEMELYES ADATOK TiPUSA

'
'
'

Szem6lyes adatok

Kommunikdci6s adatok (pl. email, telefonhivds, chat)
Szerz6d6s adatok

5. AZ ERINTETTEK KATEGoRIAI

'
'

Ugyf6l vev6i, ugyfelei, partnerei
Ugyf6l alkalmazottai

6. A UGYFEL (ADATKEZEL6) K6TELEZETTSEGEI ESJoGAI
6.1. Adatkezel6 jogosult ellenSrizniAdatfeldolgoz6n6l a szerz6d6s szerinti tev6kenys6g v6grehajtSsdt.

6.2. Adatkezel6nek a szerz5d6sben meghatdrozott feladatokkal kapcsolatos utasit6sai jogszerUs6g66rt
az Adatkezel6t terheli felel6ss6g, ugyanakkor az Adatfeldolgoz6 koteles halad6ktalanul jelezni az
Adatkezel6nek, amennyiben Adatkezel6 utasft5sa vagy annak v6grehajtdsa jogszab6lyba ttkozne. llyen
esetben Adatfeldolgoz6 megv5rja Adatkezel6 rijabb utasft5s5t, mely a kor5bbi utasftSst meger6sftheti
vagy megvdltoztathatja,

6.3. Az Adatkezel6 kotelezetts6ge, hogy az 6rintett term6szetes szem6lyeket jelen szerz6d6s szerinti
adatfeldolgozSsr6l t5j6koztassa, ha jogszabSly el6irja, hozz6j6rul6sukat beszerezze.

6.4. Amennyiben az 6rintett az lnfotv. l-4. S a) pontja alapj5n t5j6koztat5st k6r Adatkezel6t6l, vagy
Adatfeldolgoz6tol a szem6lyes adatai kezel6s616l, a t5j6koztat5st minden esetben Adatkezel6 koteles
megadni. Adatfeldolgoz6 koteles a hozz6 be6rkezett k6relmet tov5bbitani Adatkezel6 r6sz6re.

7. A szoLGALTATo, MINT ADATFELDoLGoZ6 rorelezETTsEcEt Es

locat

7.1. Utasitiisi jog
Az Adatfeldol9oz6 tev6kenys6ge sorln az adatokat kiz1r6lag az Adatkezel6 irdsbeli utasit5sa alapj5n
kezeli. Adatfeldolgoz6 kiz|rolag a szolgSltat5si/megb(z5si szerz6d6s tSrgy5t kepezl technikai
adatfeldolgozSsi m(veletek v6grehajt6s6ra jogosult,
7.2. Titoktartiis
Az Adatfeldolgoz6 tev6kenys6ge sor5n biztosltja, hogy az 6rintett szem6lyes adatokhoz va16 hozzdf6r6sre

feljogosftott szem6lyek - ha jogszabSlyon alapul6 megfelel6 titoktart5si kotelezetts6g hat5lya alatt
egy6bk6nt nem 5llnak - az Sltaluk megismert szem6lyes adatok vonatkozSs5ban titoktartSsi
kotelezettsdget v5l laljanak,

7.3. Adatbiztons6g
Az Adatfeldolgoz6 a tudom6ny 6s technol6gia 6ll5sa 6s a megval6sitSs koltsdgei, tovSbb5 az adatkezel6s
jellege, hat6ktire, kortilm6nyei 6s c6ljai, valamint a term6szetes szem6lyek jogairar 6s szabadsSga ra
i
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jelentett, v6ltoz6 val6szinUs6grl 6s s(lyoss5g0 kock5zat figyelembev6tel6vel megfelel6 technikai 6s
szervez6si int6zked6seket hajt v6gre annak 6rdek6ben, hogy a kock5zat m6rt6k6nek megfelelS szintri
adatbiztons5got garant5lja. Az Adatfeldolgoz6 int6zked6seket hoz annak biztosft5s5ra, hogy az ir5nyit5sa

alatt elj516, a szem6lyes adatokhoz hozz5f6r6ssel rendelkez6 term6szetes szem6lyek kizAr6lag

az

adatkezel5 utaslt5s6nak megfelel6en kezelhess6k az emlltett adatokat, kiv6ve, ha az ettSl va16 elt6r6sre
uni6s vagy tag5llami jog kotelezi <jket. Az Adatfeldol9oz6 gondoskodik a116l, hogy a tSrolt adatokhoz
bels6 rendszeren keresztul vagy kozvetlen hozzdf6r6s 6tj5n kiz6r6lag az arra feljogosftott szem6lyek, 6s
kiz{rolag az adatfeldolgoztts c6lj6val osszefrigg6sben f6rjenek hozzit. Az Adatfeldolgoz6 gondoskodik a
felhaszn5lt eszkozrik szr.iks6ges, rendszeres karbantartSsSr6l, fejleszt6s6r6l, Az adatokat t5ro16 eszkozt
megfelel6 fizikai v6delemmel ell5tott zdrt helyis6gben helyezi el, gondoskodik annak fizikai v6delm6r6l
is. Adatfeldolgoz6 a szerz6d6sben meghat5rozott feladatok ell5t5sa 6rdek6ben megfelel6 ismerettel 6s
gyakorlattal rendelkez6 szem6lyeket koteles ig6nybe venni, Koteles tovdbb6 gondoskodni az 5ltala
ig6nybe vett szem6lyek felk6szit6s6r6l a betartand6 adatv6delmi jogszab5lyi rendelkez6sek, a jelen
szerzcid6sben foglalt kotelezetts6gek, valamint az adatfelv6tel c6lja 6s m6dja tekintet6ben.

7.4. Toviibbi adatfeldolgoz6 ig6nybev6tele
Az Adatfeldolgoz6 v5llalja, hogy tov5bbi adatfeldolgoz6t csak a Rendeletben meghatdrozott felt6telek
teljes[t6se mellett vesz ig6nybe. Az Adatkezel6 jelen szerz6d6sben 5ltal5nos felhatalmaz5st ad az
Adatfeldolgoz6nak, hogy tovdbbi adatfeldolgoz6t (alv5llalkoz6t) vegyen ig6nybe. Ha az Adatfeldolgoz6
bizonyos, az Adatkeze16 nev6ben v6gzett konkr6t adatkezel6si tev6kenys6gekhez tovdbbi adatfeldolgoz6
szolgSltat5sait is ig6nybe veszi, erre koteles szerzcid6st kotni, 6s abban a tovSbbi adatfeldolgoz6ra is

ugyanazokat az adatv6delmi kotelezetts6geket telepiteni, mint amelyek az Adatkezel6 6s az
Adatfeldolgoz6 kozott l6trejott jelen szerz6d6sben szerepelnek, kukinosen (tSy, hogy a tov5bbi
adatfeldolgoz6nak megfelel6 garanciSkat kell ny0jtania a megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6sek
v6grehajt6s5ra, 6s ezSltal biztosltania kell, hogy az adatkezel6s megfeleljen e rendelet kovetelm6nyeinek.

7.5. Egyiittmiikrid6s az Adatkezel6vel
a) Szolg5ltat6, mint Adatfeldolgoz6, tev6kenys6ge sordn minden megfelel6 eszkozzel seg(ti az
Adatkezel6t az 6rintettek jogai 6rv6nyesit6s6nek elSsegft6se, ezzel kapcsolatos kotelezetts6gei
teljeslt6se 6rdek6ben,

b) Szolg5ltat6, mint Adatfeldolgoz6, segiti az Adatkezel6t a Rendelet 32-36. cikk (AdatbiztonsSg,
Adatv6delmi hatSsvizsg5lat 6s el6zetes konzult5ci6) szerinti kotelezetts6gek teljesit6s6ben, figyelembe
v6ve az adatkezel6s jelleg6t 6s az Adatfeldolgoz6 rendelkez6s6re 5ll6 inform5ci6kat.
c) Szolgdltat6, mint Adatfeldolgoz6, az Adatkezel6 rendelkezds6re bocs6t minden olyan informSci6t,
a Rendelet 28. cikk6ben (Az adatfeldolgoz6) meghat5rozott kotelezetts69ek teljeslt6s6nek
igazol5s5hoz sz0ks6ges, tovdbbS amely lehetcjv6 teszi 6s el6seglti az Adatkezel6 5ltal vagy az 5ltala
megbfzott m5s ellen6r Sltal v6gzett auditokat, bele6rtve a helyszfni vizsg5latokat is. Ezen ponttal
kapcsolatban az Adatfeldolgoz6 halad6ktalanul t6j6koztatja az Adatkezel6t, ha (gy v6li, hogy annak

amely

valamely utas(t5sa s6rti ezt a rendeletet vagy a tag5llami vagy uni6s adatv6delmi rendelkez6seket.

d) Szolg5ltat o az

Ogyf el Sltali ellen6rz6sekben, auditokban val6 kozremrjkod6s6rt dijaz5st

k6rhet, Ez a

di1

a Szolg5ltat6 Sltal biztosftott szakember dijaz;isSval ardnyosan kerril meg5llap[t6sra.

B. ELJARAS A szERz6DEs rqecszUNEsE ESTEN
Az alap szolg5ltat5si/megbiz5si szerz6d6s megszrin6se jelen adatfeldolgoz5si szerz6d6,s megszUn6s6t is
eredm6nyezi. E szerzSd6s megsz(n6s6t kovet6en a Szolgdltat6, mint Adatfeldolgoz6, az Adatkezel6t6l
sz6rmaz6 minden szem6lyes adatot 6s ezt tartalmaz6 m5solatot tcirol nyilv5ntartSs5b6l (kiv6ve, ha az
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Uni6s vagy a tag5llami jogszabdlyok a szem6lyes adatok t5rol5s5t irjSk el6 (Rendelet 28. cikk 3,9)).

9. A SZERZ6OES MEGSZONESE

A SzolgSltat6val kcitott jelen szerz6d6s felmondSs5ra, megsz(n6s6re a felek kozott korSbban l6trejott
alap szolg5ltat5si/megbizSsi szerz6d6s rendelkez6sei irdnyad6k.

10. ZAR6 RENDELKEZESEK

10.1. Ajelen szerz6d6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben a Polgsri Torv6nykonyvr6l szol6.20L3, 6vi V,
tcirv6ny (Ptk), valamint AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANAcs (EU) 2ot6t67g RENDELET (2016. dpritis
27.\ 6s az lnform5ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform5ci6szabads5grol sz6l6 2011. 6vi CXll. torv6nyt
kell alkalmazni.
LO.2, Az Ugyf6l (Adatkezel6) 6s az Adatfeldolgoz6 alSir5sSval igazolja, hogy szerz6d6si felr6teleket
al5irdsa el6tt teljes terjedelm6ben megismerte 6s elfogadta,
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