
Szerződéses partnerek képviselőinek és kapcsolattartói 
adatainak kezelése, utalási adatok, tájékoztatások 
(Szerződéses klauzula) 
 

Controlling of banking data, contact data of 
representatives/contact persons of contractual partners, 
information to be given (contractual clause) 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és 
teljesítése kapcsán egymás rendelkezésére bocsáthatják 
 
 
- magánszemély szerződő fél esetén a saját nevét, 

lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási 
adatokat, bankszámlaszámát;  

- jogi személy szerződő fél esetén képviselője nevét, e-
mail címét, telefonszámát, beosztását; 

 
-  valamint szükség esetén a kapcsolattartó személyes 

adatait (név, e-mail cím, telefonszám, beosztás).  
 

Felek tudomással bírnak arról, hogy a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint a személyes adatok 
fentiek szerinti rendelkezésre bocsátása adatkezelésnek 
minősül, mely adatkezelés során az adatokat kapó fél 
„adatkezelőnek”, az a személy pedig, akinek a személyes 
adata átadásra kerül „érintettnek” minősül.  Az adatkezelő 
az érintettnek a jelen szerződésben megadott személyes 
adatait a szerződés teljesítése jogcímén, a szerződéses cél 
teljesítése, illetve üzleti kapcsolattartás érdekében kezeli. 
Az adatkezelés jogalapja a Feleknek a szerződés 
megfelelő teljesítéséhez fűződő jogos érdeke. 
 
 
2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben 
a szerződésben kapcsolattartóként feltüntetett személy 
nem az adatot rendelkezésre bocsátó fél képviselője, úgy 
az érintettnek az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását 
az a fél szerzi be, aki az adatot a másik fél részére átadja. 
Az adatot átadó fél szavatolja, és teljes felelősséggel 
tartozik azért, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik 
arra, hogy az érintett adatát a jelen Szerződésben a másik 
fél rendelkezésére bocsássa. Az érintett hozzájárulásának 
hiányából eredő károkat az a fél köteles viselni, aki az 
adatot a másik fél részére átadja. 
 
3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben 
a kapcsolattartó személye, vagy személyes adatai 
megváltoznak, úgy a másik felet haladéktalanul értesítik. A 
helytelen vagy megváltozott adatok haladéktalanul 
törlésre kerülnek. 
 
4. A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és 
adatfeldolgozói. 
 
5. A személyes adatok tárolásának időtartama: teljesítés 
igazolásához szükséges személyes adatok a szerződés vagy 
a képviselői minőség megszűnését követő 5 év, számviteli 
törvényben rögzített esetekben 8 év, egyéb esetben a 
személyes adatokat a szerződés vagy a képviselői minőség 
megszűnését követően haladéktalanul törölni kell. 

1. Parties state that during the conclusion and the 
performance of the present Contract they make available 
to each other  
 
- in case of private person contracting party, the name, 
address, e-mail address, telephone number, invoice data, 
bank account number; 
- in case of legal entity contracting party, name, e-mail 
address, telephone number, position of the legal 
representatives;, 
 - and if necessary the data of contact person (name, e-mail 
address, telephone number, position). 
 
Parties are aware that according to the effective legal 
regulations providing of the above personal data 
constitutes as data processing, during which data 
processing the party receiving the data shall be the “data 
controller” and the person whose data is provided shall be 
“data subject”. The data controller shall process the 
personal data of the data subject indicated in this contract 
on the legal ground to perform the contract, fulfill the 
contractual purpose and keep business relationship. The 
legal ground of data controlling is legitimate interest of the 
controller for performing the contract. 
 
2. The Parties undertake that if the person indicated in the 
contract as a contact person is not a representative of the 
party providing the data, than the consent of data subject 
shall be obtained by the relevant contracting party 
providing the data. The party providing the data warrants 
that it has due authorization from the data subject to 
provide the relevant data in the present Contract and shall 
bear full liability for the same. Any damages resulting from 
the absence of the consent of the data subject shall be 
borne by the party transferring the data.  
 
 
3. The Parties undertake that if the contact person or his 
or her personal data changes, the other party shall be 
notified immediately. Incorrect or altered data will be 
deleted immediately. 
 
 
4. Recipients of the Personal data are the employees and 
data processors of the parties fulfilling tasks connecting to 
the contract. 
 
5. Period of personal data storage: personal data necessary 
for proof of fulfillment is 5 years from the termination of 
the contract or the date of termination of representation 
of the relevant person, 8 years in the cases prescribed by 
accounting law, otherwise personal data shall be deleted 
immediately after termination of the contract or the date 
of termination of representation of the relevant person. 



 
 
 
6. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra 
kerülhetnek adózás, könyvelés, illetve egyéb jogszabályi 
kötelezettség teljesítése céljából a felek által megbízott 
könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar 
Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, valamint 
Hatósági megkeresés esetén az illetékes hatóság felé. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a személyes adatokat 
olyan módon kezelik, amely biztosítja azok megfelelő 
szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között 
annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes 
adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt 
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok 
jogosulatlan felhasználását. 
 
7. Az érintett természetes személy jogairól, az 
adatfeldolgozók személyéről információk a felek honlapján 
elérhető Adatkezelési tájékoztatókban olvashatók.  

 

 
6. Personal data may be transferred for the purpose of data 
processing to the accountants of the parties in order to 
fulfill taxation and bookkeeping obligations, and also  to 
the Hungarian Post Office or to the courier for transport 
services and in case of official request to the relevant 
authorities.  
 
The Parties undertake that they shall process the personal 
data in a manner that ensures appropriate security and 
confidentiality of the personal data, including for 
preventing unauthorized access to or use of personal data 
and the equipment used for the processing. 
 
 
 
7. Information on the rights of the data subjects and the 
data processors can be found in the Personal Data 
Protection Policies on the websites of the parties. 

 

 


