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ADATFELDOLGOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. A jelen Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „AÁszf”) a Megbízott és 

Megbízó között létrejövő, Megbízott által nyújtott szolgáltatásra megkötött jogügyletek 

(Alapszerződés) vonatkozásában tartalmazza a személyes adatok feldolgozásának általános feltételeit 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi 

Rendelet”) 28. § cikkében foglaltakra tekintettel.  

2. Felek kijelentik, hogy amennyiben Megbízott az Alapszerződés alapján személyes adatok 

feldolgozását végzi, úgy az adatfeldolgozás vonatkozásában a Felek jelen AÁSzF rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. Erre való tekintettel a jelen AÁSzF minden Alapszerződés részét képezi külön kikötés, 

illetve elfogadás nélkül is erre irányuló kifejezett kikötés hiányában. 

A jelen AÁSzF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az AÁSzF-et a Megbízott saját 

honlapján teszi közzé, amelynek címe: www.mkbconsulting.hu. 

A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy az AÁSzF-et egyoldalúan módosítsa. A Megbízott a jelen 

AÁSzF módosításáról a változás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal korábban értesíti a Megbízót 

a Megbízott honlapján történő megjelenítésével. 

3. Az alapszerződés teljesítése során Megbízó a kezelt adatok tekintetében adatkezelőnek, míg 

Megbízott adatfeldolgozónak minősül. 

4. Megbízó mint Adatkezelő a jelen AÁSzf elfogadásával megbízást ad Megbízott mint adatfeldolgozó 

részére, hogy Megbízott a Megbízó érdekében és utasításainak megfelelően az Alapszerződés alapján 

végzett tevékenységhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes adatok feldolgozását és azok 

továbbítását végezze, a jelen megállapodásban, illetve annak 1. számú függelékében meghatározottak 

szerint, amely megbízást Megbízott jelen Megállapodás aláírásával elfogadja. 

5. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás alapján végzett tevékenységüket a mindenkor hatályos 

vonatkozó jogszabályok betartásával végzik. 

6. Megbízott a személyes adatokat kizárólag a Megbízó írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a 
személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását 
is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy a magyar jog írja 
elő. Megbízott utasításokat, kéréseket, megjegyzéseket vagy információkat csak olyan személytől 
fogad el, akiről tudja vagy okkal feltételezi, hogy a Megbízó által a Megbízottal történő 
kapcsolattartásra felhatalmazott (a továbbiakban „Felhatalmazott Személy”). 
 
7. Megbízott jogosult és köteles adatokat az Alapszerződésben meghatározott támogatáshoz 
kapcsolódóan a megfelelő irányító hatóság, közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár vagy 
egyéb pályázatkezelő hatóság részére továbbítani, azokat a megfelelő rendszerekbe feltölteni. A 
Megbízótól kapott adatokat a Megbízott kizárólag a Megbízó javára, a Megbízó rendelkezései szerint 
dolgozza fel a korábbi megállapodás és/vagy az Alapszerződés célját és vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit betartva. 
 
8. Az adatfeldolgozási műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért (így különösen a Megbízott 

által feldolgozott személyes adatok helyességéért és az azok feldolgozásához szükséges megfelelő 

jogalap meglétéért) a Megbízó felel. Megbízott az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, 

saját céljára adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet az Adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározottakon kívül.  

http://www.mkbconsulting.hu/
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9. Megbízó vállalja, hogy amennyiben a Megbízott teljesítéséhez adatok, információk vagy egyéb 

nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon 

belül átadja, illetve megadja a Megbízottnak. 

10. Megbízott kizárólag adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, a Megbízó által meghatározott 

keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért.  

11. Megbízó a jelen AÁSzf-ben foglalt kötelezettségeinek megszegéséből eredő kárral vagy költséggel 

összefüggésben harmadik személyek által a Megbízottal szemben támasztott követeléssel vagy 

bármely igénnyel szemben köteles közvetlenül helytállni és Megbízottat kármentesen tartani, valamint 

Megbízottnak a fenti igényekkel összefüggésben keletkezett valamennyi kárát és költségét 

megtéríteni. 

12. Megbízott adatfeldolgozói tevékenységének ellátása során a vonatkozó jogszabályok betartásával 

további adatfeldolgozót – saját felelősségére – igénybe vehet, amiről a Megbízót köteles értesíteni, 

ezen túl is garantálja, hogy tiszteletben tartja az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban és a magyar 

jogszabályokban foglalt, a további adatfeldolgozó igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket és 

feltételeket. 

13. Megbízott az adatfeldolgozói tevékenysége teljes időszaka alatt köteles megőrizni minden 

személyes adatot mindaddig, amíg Megbízó azok törlésére nem utasítja. 

14. Megbízott díjazásra az Alapszerződés alapján jogosult. A Megbízott a jelen megállapodásban 

foglaltak teljesítéséért díjazásra nem jogosult. 

15. Amennyiben a kezelt személyes adatok érintettje a számára az Európai Unió adatvédelmi tárgyú 

kötelező jogi aktusa vagy a magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok által részére biztosított valamely 

jogának érvényesítése céljából a Megbízotthoz kérelmet nyújt be, Megbízott köteles a Megbízót a 

kérelem benyújtásáról haladéktalanul értesíteni és az érintett kérelmét az azzal összefüggésben 

keletkezett dokumentummal együtt a Megbízó részére továbbítani. Ezt követően Megbízó dönt a 

kérelem teljesítése és az azzal összefüggésben végrehajtandó feladatok felől, amelyet írásos utasításba 

ad Megbízott részére. Megbízó az általa a Megbízott részére adott utasítással kapcsolatosan, azzal 

összefüggésben keletkezett károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik 

16. A jelen AÁszf-ben foglaltak mint általános szerződéses feltételek a Felek között létrejött Szerződés 

részét képezik. 

17. Jelen AÁszf 2018. május 25-én lép hatályba. 

 

MKB Consulting Kft. 
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1. számú függelék 
 

Az adatfeldolgozási tevékenység meghatározása 

A Megbízott jelen Megállapodás alapján az 
adatfeldolgozással kapcsolatos feladatokat a 

következő célból látja el: 
alapszerződés teljesítése 

A Megbízott adatkezelési tevékenységének 
jellege, az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenysége: 
adatfeldolgozás, tárolás, továbbítás 

Az adatkezelés időtartama: alapszerződés megszűnéséig 

A feldolgozott személyes adatok típusa: 
kapcsolattartói adatok 

munkavállalói kondíciókkal kapcsolatos adatok 

Az érintettek kategóriái: természetes és jogi személyek 

A Megbízott által a személyes adatok és az 
adatfeldolgozói tevékenység biztonsága 

érdekében meghozott technikai és szervezési 
intézkedések leírása: 

A Megbízott a személyes adatokat a belső 
szabályzatai alapján kezeli.  

 


