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1./ A Társaság, mint adatfeldolgozó garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az 

erőforrások tekintetében – hogy a GDPR rendelet, és a hazai mindenkor hatályos Info tv. 

követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az 

adatkezelés biztonságát is. 

2./ A Társaság adatfeldolgozói tevékenysége során garantálja és biztosítja, hogy az érintett személyes 

adatokhoz való hozzáférésre feljogosított munkavállalók és egyéb személyek az általuk megismert 

személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállalnak, illetve amennyiben 

jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség terheli a Társaságot, azt maradéktalanul betartják.  

3./ A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatfeldolgozás 

jogszerűségének és az érintettek jogainak védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési 

intézkedések végrehajtására a Társaság kötelezettséget vállal.  

4./ A Társaság vállalja, hogy a szerződő partnerének, mint adatkezelőnek rendelkezésére bocsát 

minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek 

való megfelelés igazolásához szükséges lehet. 

5./ A Társaság tudomásul veszi, hogy  

a) az Adatkezelő jogosult ellenőrizni a Társaságnál a szerződés szerinti tevékenység 

végrehajtását; 

b) kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján járhat el; 

c) köteles biztosítani tevékenysége során, hogy az érintett személyes adatokhoz való 

hozzáférésre feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában 

titoktartási kötelezettséget vállaljanak; 

d) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellegé, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 

technikai és szervezési intézkedéseket köteles végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja; 

e) köteles intézkedéseket kialakítani annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a 

személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő 

utasításának megfelelően kezelhessék az érintett adatokat, kivéve ha ettől való eltérésre uniós 

jog vagy tagállami jog kötelezi őket; 

f) köteles gondoskodni arról, hogy az érintett adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy 

közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés 

céljával összefüggésben férjenek hozzá; 



g) köteles gondoskodni a felhasznált rendszerek és eszközök rendszeres karbantartásáról, 

fejlesztéséről; 

h) köteles az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátni zárt helyiségben, 

valamint gondoskodni annak fizikai védelméről; 

i) köteles gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről az adatvédelmi 

jogszabályi rendelkezések és a jelen nyilatkozatban foglaltak betartása érdekében; 

j) további adatfeldolgozót az átadott érintett adatok tekintetében kizárólag az adatkezelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása esetén vehet igénybe; 

k) minden olyan információt az adatkezelő rendelkezésére köteles bocsátani, mely a GDPR 

rendelet 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához 

szükségesek; 

l) szükség esetében elősegíteni köteles az elvégzendő auditot, helyszíni vizsgálatokat.   

 

Kelt: Debrecen, 2018 május 10.  
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