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Adatfeldolgozási Általános 
Szerződési Feltételek 

Jelen Adatfeldolgozási Általános 
Szerződési Feltételeket („AÁSZF”) 
kibocsájtja az 

Momentum Mozgalom (székhely: 1053 
Budapest, Múzeum krt. 13.) a 

továbbiakban: Adatkezelő. 

Jelen AÁSZF alkalmazására kerül sor 
mindazokban az esetekben, amikor 
természetes személyek az Adatkezelő 
kifejezett megbízásából a jelen ÁASZF 
szerinti adatfeldolgozási tevékenységet 
látnak el az Adatkezelő részére. Jelen 
ÁASZF elválaszthatatlan részét képezi az 
egyes adatfeldolgozási műveletekkel 
kapcsolatos tájékoztatás (a továbbiakban: 
Függelék), mely egyben a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó utasításként 
alkalmazandó. A Függelék tartalmazza az 
egyes adatfeldolgozási műveletek 
tekintetében a GDPR 28. cikk (3) bekezdése 
szerinti valamennyi szabályozási 
szempontot. Jelen AÁSZF és a Függelék 
tartalma minden esetben kötelező erővel 
bír az Adatfeldolgozó részére, amennyiben 
annak tartalmát az Adatfeldolgozó 
elfogadta. A Függeléket az Adatkezelő 
köteles minden adatfeldolgozási művelet 
vonatkozásában elkülönített formában 
közzétenni, melyet az adatkezelésben való 
közreműködését megelőzően az 
adatfeldolgozó köteles megismerni, és azt 
az adatfeldolgozási jogviszony létrejöttét 
megelőzően a létrejövő jogviszony 
részeként elfogadni.  

Adatkezelő Kapcsolattartója: 

adatvedelem@momentum.hu 

1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A jelen AÁSZF szabályozza az 
Adatkezelőre részére végzett olyan 
adatfeldolgozási műveletet, mely 
esetben az Adatkezelő részére a 
regisztrált önkéntes adatfeldolgozó 
(továbbiakban: Adatfeldolgozó) az 
Adatkezelő és az Adatfeldolgozó 
között írásban létrehozott eseti 

adatfeldolgozási megállapodás 
alapján végez adatkezelési 
tevékenységet. Az Adatkezelő és az 
Adatfeldolgozó közötti jogviszony 
vonatkozásában jelen AÁSZF 
elválaszthatatlan részét képezi a 
folyamatban lévő i) adatkezelés 
tárgyát és időtartamát, ii) az 
adatkezelés jellegét és céljait, iii) a 
személyes adatok típusát és az 
érintettek kategóriáit, iv) az 
adatfeldolgozóra az elvégzendő 
adatkezelés kapcsán háruló konkrét 
feladatokat és felelősségeket, 
valamint az v) érintettek jogait és 
szabadságait érintő kockázatot is 
tartalmazó Függelék. Az ÁASZF célja 
annak biztosítása, hogy a felek 
megfeleljenek a természetes 
személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a továbbiakban 
GDPR) 28. cikke (3) bekezdésének. 

2 AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTALI 
ADATKEZELÉS JÓVÁHAGYOTT 
CÉLJA 

Az Adatfeldolgozó a személyes 
adatokat kizárólag a Függelék 
szerinti jóváhagyott cél érdekében 
kezelheti. A személyes adatok 
bármely egyéb célra történő 
bármilyen egyéb kezelése tilos és az 
a jelen AÁSZF súlyos megszegésének 
tekintendő. 
 
Az Adatkezelés jóváhagyott célját 
minden esetben az egyes adatkezelés 
céljait és módjait rögzítő Függelék 
tartalmazza. 
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3 AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTALI 
ADATKEZELÉS JÓVÁHAGYOTT 
HELYSZÍNEI 

3.1 A személyes adatok kezelése 
kizárólag az Adatkezelő, az 
Adatfeldolgozó és a jóváhagyott 
alvállalkozók által felügyelt 
Függelékben rögzített technológiai 
környezetekben történhet. 

3.2 A személyes adatok kezelése 
tekintetében jóváhagyott terület vagy 
területek: i) az Európai Unió országai, 
illetve kizárólag adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelő, 
dokumentált garanciák mellett; ii) az 
EGT országai, illetve azon országok 
melyek az Európai Bizottság 
megfelelőségi határozatával 
rendelkeznek. Az Adatfeldolgozó az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsát 
minden olyan információt, amely a 
GDPR 28. cikkben és a szerződési 
feltételekben meghatározott 
kötelezettségek teljesítésének 
igazolásához szükséges, továbbá 
amely lehetővé teszi és elősegíti az 
adatkezelő által vagy az általa 
megbízott más ellenőr által végzett 
auditokat, beleértve a helyszíni 
vizsgálatokat is. 

4 AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTALI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

4.1 Az Adatfeldolgozó indokolatlan 
késedelem nélkül köteles segítséget 
nyújtani az Adatkezelőnek, valamint 
biztosítani, hogy az Adatfeldolgozó 
alvállalkozója vagy közreműködője 
segítséget nyújtson az 
Adatkezelőnek abban, hogy az 
érintetteknek és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak az 
Adatfeldolgozó és az Adatfeldolgozó 
alvállalkozója által az Adatkezelő 
részére végzett adatkezelési 
tevékenységekkel összefüggésben 
választ adjon vagy információkat 
szolgáltasson. Ennek megfelelően az 
Adatfeldolgozó köteles az 

Adatkezelőnek segítséget nyújtani 
többek között az Adatkezelő GDPR 
32-36. cikk szerinti kötelezettségei 
(megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések megtétele, adatvédelmi 
incidens kezelése, adatvédelmi 
hatásvizsgálat elvégzése) 
teljesítéséhez. Az Adatfeldolgozó az 
Adatkezelő által indokolt keretek 
között igényelt ilyen információkat és 
segítséget annak érdekében köteles 
biztosítani, hogy az Adatkezelő 
eleget tudjon tenni a vonatkozó 
jogszabályoknak (így többek között 
az Érintett kérésének) és az illetékes 
hatóságok felszólításainak. 

4.2 Az Adatfeldolgozó segíti a GDPR 32. 
cikke szerinti kötelezettségeinek 
teljesítésében, többek között azáltal, 
hogy tájékoztatja az adatkezelőt az 
adatfeldolgozó által a GDPR 32. cikke 
szerint már végrehajtott technikai és 
szervezési intézkedésekről, valamint 
minden egyéb olyan információról, 
amely az adatkezelőnek a GDPR 32. 
cikke szerinti kötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges.  

4.3 Az ÁASZF rendelkezései nem 
keverhetők össze a GDPR 46. cikke 
(2) bekezdésének c) és d) pontja 
szerinti általános adatvédelmi 
kikötésekkel, és a felek nem 
hivatkozhatnak rájuk a GDPR V. 
fejezete szerinti adattovábbítási 
eszközként. 

4.4 Az adatkezelés jellegének 
figyelembevételével az 
Adatfeldolgozó megfelelő technikai 
és szervezési intézkedésekkel a 
lehetséges mértékben segíti az 
adatkezelőt abban, hogy teljesíteni 
tudja kötelezettségét az érintett 
jogainak gyakorlásához kapcsolódó 
kérelmek megválaszolása 
tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az 
Adatfeldolgozónak a lehetséges 
mértékben segítenie kell az 
adatkezelőt abban, hogy az 
adatkezelő tiszteletben tudja tartani 
a következőket: 
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a. tájékoztatáshoz való jog, 
amikor személyes adatokat 
gyűjtenek az érintettől; 

b. tájékoztatáshoz való jog abban 
az esetben, ha a személyes 
adatokat nem az érintettől 
szerezték be; 

c. az érintett hozzáférési joga; 

d. a helyesbítéshez való jog; 

e. a törléshez való jog („az 
elfeledtetéshez való jog”); 

f. az adatkezelés korlátozásához 
való jog; 

g. a személyes adatok 
helyesbítéséhez vagy 
törléséhez, illetve az 
adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési 
kötelezettség; 

h. az adathordozhatósághoz való 
jog; 

i. kifogásolási jog; 

j. a kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a 
profilalkotást is – alapuló 
döntések alóli mentesülés joga; 

4.5 Az Adatfeldolgozónak azon 
kötelezettsége mellett, hogy 
segítséget nyújtson az 
adatkezelőnek, az Adatfeldolgozó – 
figyelembe véve az adatkezelés 
jellegét és az adatfeldolgozó 
rendelkezésére álló információkat – 
segítséget nyújt az adatkezelőnek az 
alábbiaknak való megfelelésben: 

a. az Adatkezelő kötelezettsége, 
hogy az adatvédelmi incidenst 
jelen AÁSZF 10. címében 
foglaltak szerinti 
rendelkezések figyelembe 
vételével indokolatlan 
késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a 
tudomására jutott, bejelentse 
az illetékes felügyeleti 

hatóságnak [Nemzeti 
Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság  
elérhetőségei: Postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 
telefon: +36-1-391-1400; fax: 
+36 -1-391-1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; 
internetcím: www.naih.hu], 
kivéve, ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően 
nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve; 

b. az adatkezelő azon 
kötelezettsége, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztassa az érintettet az 
adatvédelmi incidensről, ha az 
adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és 
szabadságaira nézve; 

c. az adatkezelő azon 
kötelezettsége, hogy 
hatásvizsgálatot végezzen arra 
vonatkozóan, hogy a tervezett 
adatkezelési műveletek a 
személyes adatok védelmét 
hogyan érintik (a továbbiakban 
„adatvédelmi hatásvizsgálat”); 

d. az adatkezelőnek az illetékes 
felügyeleti hatósággal való 
konzultációra vonatkozó 
kötelezettsége a személyes 
adatok kezelését megelőzően, 
ha az adatvédelmi 
hatásvizsgálat megállapítja, 
hogy az adatkezelés az 
adatkezelő által a kockázat 
mérséklése céljából tett 
intézkedések hiányában 
valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár. 

4.6 Az Adatfeldolgozó segíti az 
adatkezelőt az adatvédelmi 
incidensnek az illetékes felügyelő 
hatóság 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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5 ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 

5.1 Az Adatfeldolgozó kizárólag olyan 
alvállalkozót vehet igénybe, amely a 
részére történő, jelen AÁSZF szerinti 
feladatok elvégzésére jóváhagyott 
alvállalkozó, amely tekintetben 
jóváhagyott alvállalkozónak 
minősülhet olyan al-adatfeldolgozó 
is, amely tevékenysége az 
Adatkezelő részére történő 
teljesítéshez kifejezetten indokolt. Az 
Adatfeldolgozó köteles gondoskodni 
arról, hogy a személyes adatok 
jóváhagyott alvállalkozó által 
végzett bármilyen kezelése eleget 
tegyen a jelen AÁSZF-ben rögzített 
valamennyi követelménynek.  

6 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 
BIZONYOS JOGHATÓSÁGI 
TERÜLETEKEN 

6.1 Ha a személyes adatoknak a 
jóváhagyott területeken zajló 
kezelése 

a. nem az Európai Gazdasági 
Térségben történik, vagy 

b. nem olyan területen történik, 
amelyet az Európai Bizottság 
megfelelő szintű védelmet 
biztosító területként jelölt meg 
az Általános Adatvédelmi 
Rendelet (vagy az annak 
helyébe lépő jogi aktus) 
értelmében, 

úgy a személyes adatok kezelését a 
személyes adatok harmadik 
országokba továbbításáról szóló 
vonatkozó Uniós általános 
szerződési feltételeknek 
megfelelően kell végezni.  

6.2 Ha az Adatkezelőt felszólítják az 
aláírt Uniós általános szerződési 
feltételekről készített másolat helyi 
adatvédelmi hatóságnak történő 
benyújtására, a benyújtás érdekében 
az Adatfeldolgozó átadja az 
Adatkezelőnek az aláírt Uniós 

általános szerződési feltételek 
másolatát. 

6.3 Annyiban, amennyiben az 
Adatfeldolgozó olyan törvények és 
jogszabályok hatálya alatt van, 
amelyek előírják az 
Adatfeldolgozónak a személyes 
adatok Európai Gazdasági Térségen 
kívülre továbbítását, az 
Adatfeldolgozó köteles a továbbítást 
(ideértve a távoli hozzáférés esetét 
is) megelőzően tájékoztatni az 
Adatkezelőt az adott jogszabályi 
előírásról és beszerezni az 
Adatkezelő hozzájárulását a 
továbbításhoz. 

7 MŰSZAKI ÉS SZERVEZETI 
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

7.1 Az Adatfeldolgozó megfelelő 
műszaki és szervezeti biztonsági 
intézkedéseket köteles alkalmazni a 
személyes adatok bármely 
illetéktelen vagy jogellenes 
kezeléséből, elvesztéséből, 
megsemmisüléséből, sérüléséből, 
megváltoztatásából vagy 
nyilvánosságra kerüléséből 
származó esetleges károk 
megelőzése érdekében, figyelemmel 
a megóvandó személyes adatok 
jellegére is. Az Adatfeldolgozóra 
vonatkozó minimális műszaki és 
szervezeti biztonsági intézkedéseket 
jelen AÁSZF 1. számú Melléklete 
tartalmazza.  

8 TITOKTARTÁS 

Az Adatfeldolgozó köteles 
biztosítani, hogy maga és 
munkavállalói egyaránt titokban 
tartsanak minden személyes adatot, 
valamint azt, hogy a személyes 
adatokhoz az Adatfeldolgozó 
munkavállalói kizárólag a 
munkavégzésükhöz szükséges 
mértékben férhessenek hozzá. Az 
Adatfeldolgozó különösen köteles 
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gondoskodni arról, hogy a személyes 
adatok kezelésében érintett összes 
munkatársa kellő oktatásban 
részesüljön a személyes adatok 
kezelése tekintetében. 

9 ELLENŐRZÉS 

9.1 Az Adatfeldolgozó köteles megőrizni 
a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségeknek való 
megfelelőség igazolásához 
szükséges összes információt, 
valamint az Adatfeldolgozó 
számvitele szerinti, személyes 
adatok kezelésével és mindazon 
technológiai rendszerével 
kapcsolatos részletes, pontos, 
naprakész nyilvántartás vezetni, 
amelyek segítségével a személyes 
adatokat fogadja vagy szolgáltatja, 
továbbá köteles ezeket az 
információkat igény esetén bármikor 
az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátani. Az Adatfeldolgozó az 
Adatkezelő utasításainak 
megfelelően jár el az adatok törlése 
során. Az Adatfeldolgozó a 
szerződés teljesítése során általa 
esetlegesen megismert személyes 
adatokat köteles a saját 
rendszereiből törölni (vagy 
visszajuttatni az Adatkezelőnek), 
azokkal az Adatkezelő kifejezett 
utasítása ellenére semmilyen 
adatkezelési műveletet nem 
végezhet. 
Amennyiben az adatkezelés 
vonatkozásában az Adatkezelő 
jogosult az adatkezelés időtartamát 
meghatározni, de i) az időtartam 
meghatározását elmulasztotta, vagy 
ii) az alkalmazandó időtartamról az 
Adatfeldolgozót az Adatfeldolgozó 
felhívására sem utasítja, úgy 
Adatfeldolgozó jogosult a vonatkozó 
személyes adatokat törölni vagy 
Adatkezelő részére visszajuttatni.  

10 AZ ADATVÉDELMI INCIDENS 
BEJELENTÉSE 

10.1 Ha az Adatfeldolgozó tudomást 
szerez bármilyen adatvédelmi 
incidensről, úgy az Adatfeldolgozó 
indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb 24 órán belül köteles 
értesíteni az Adatkezelőt, és 
teljeskörűen együttműködni a 
probléma ésszerű keretek közötti 
lehető leggyorsabb orvoslásában. Az 
Adafeldolgozónak az eljárása során 
figyelembe kell vennie, hogy a 
tudomásszerzéstől számított 72 órán 
belül az Adatkezelőnek bejelentési 
kötelezettsége áll fenn a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság irányába. Az értesítésnek az 
alábbi információkat kell 
tartalmaznia: 

a. az adatvédelmi incidens 
ismertetése, ideértve az abban 
érintett érintettek kategóriáit 
és számát; az adatvédelmi 
incidenshez vezető esemény 
összefoglalását; az adott 
esemény napját és időpontját; 
az érintett személyes adatok 
kategóriáit és darabszámát; az 
érintett személyes adatok 
jellegét és tartalmát, valamint 
az adatvédelmi incidens 
természetbeni helyszínét és az 
érintett adathordozókat; 

b. az adatvédelmi incidens 
körülményeinek ismertetése 
(pl. elvesztés, lopás, másolás); 

c. az adatvédelmi incidens által 
okozott káros hatások 
mérséklése érdekében ajánlott 
intézkedések ismertetése; 

d. mindazon valószínűsíthető 
következmények és potenciális 
kockázatok ismertetése, 
amelyeket az adatvédelmi 
incidens okozhat az 
érintett(ek)nek; 

e. az adott esetnek megfelelően 
az Adatfeldolgozó és/vagy a 
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jóváhagyott alvállalkozó által 
az adatvédelmi incidens 
kezelése érdekében javasolt 
vagy foganatosított 
intézkedések ismertetése; 

f. az adatvédelmi incidens vagy 
annak mérséklése kapcsán 
esetleg releváns bármilyen 
további információ ismertetése, 
különösen olyan információké, 
amelyeket az Adatkezelő 
korábban releváns 
információként jelölt meg; és 

az értesítést emailben, az Adatkezelő 
1. sz. függelékben azonosított 
Kapcsolattartójának meg kell 
küldeni. Az Adatfeldolgozó 
Kapcsolattartójának rendelkezésre 
kell állnia gyors segítségnyújtás 
céljából és azért, hogy meg tudjon 
válaszolni az Adatkezelő részéről 
felvetődő bármilyen kérdést. 

10.2 Az adatvédelmi incidens 
természetétől függően az 
Adatkezelőt jelentéstételi 
kötelezettség terhelheti a 
letelepedése szerinti ország 
adatvédelmi hatósága felé. Az 
Adatfeldolgozó az Adatkezelő 
felhívására köteles átadni az 
Adatkezelő által ésszerű keretek 
között bekért bármely egyéb 
információt annak érdekében, hogy 
az eleget tudjon tenni a vonatkozó 
adatvédelmi szabályoknak és/vagy 
az adatvédelmi hatóság kéréseinek. 
Az Adatfeldolgozó nem jogosult 
bejelentést tenni egyetlen 
adatvédelmi hatóság felé sem, 
kivéve, ha ezt a vonatkozó jogszabály 
kifejezetten előírja, vagy ha ezt az 
Adatkezelő jóváhagyásával vagy 
utasítására teszi. 

11 EGYÉB ÉRTESÍTÉSEK 

11.1 Az Adatfeldolgozó köteles: 

a. 5 (öt) naptári napon belül, 
írásban értesíteni az 

Adatkezelőt, ha (i) valamely 
érintettől az illető személyes 
adataiba történő betekintésre 
vonatkozó kérelmet; vagy (ii) az 
Adatkezelő és/vagy ügyfele 
vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályok szerinti 
kötelezettségeivel kapcsolatos 
kifogást vagy igénylést vesz át. 
Az Adatfeldolgozó semmit nem 
ismerhet el, illetve nem 
foganatosíthat olyan 
intézkedést, amely hátrányosan 
befolyásolhatja a bármely ilyen 
kifogással szembeni 
védekezést vagy annak 
rendezését, és köteles az 
Adatkezelőnek megadni 
minden ésszerű segítséget, 
amelyre az ilyen kifogással 
kapcsolatban szüksége lehet; 

b. indokolatlan késedelem nélkül 
értesíteni az Adatkezelőt, ha 
bármely adatvédelmi hatóság 
vagy egyéb kormányzati szerv 
arra szólítja fel az 
Adatfeldolgozót vagy bármely 
Alvállalkozóját, hogy az 
adatvédelmi hatóság vagy 
egyéb vonatkozó kormányzati 
szerv részére kötelezően 
hozzáférést biztosítson 
személyes adatokhoz. Az ilyen 
értesítést lehetőség szerint és a 
vonatkozó jogszabályokban 
megengedett mértékben az 
Adatfeldolgozó által teljesített 
bármilyen adatszolgáltatás 
előtt kell megtenni. 

11.2 Ha az Adatfeldolgozót bármilyen 
jogszabályelőírás vagy hatóság arra 
kötelezi vagy hívja fel, hogy őrizzen 
meg bármely olyan dokumentumot 
vagy anyagot, amelyet egyébként 
vissza kellene szolgáltatnia vagy 
meg kellene semmisítenie, a 
jogszabályokban megengedett 
mértékben írásban köteles értesíteni 
az Adatkezelőt az adott 
adatmegőrzésről, megadva az általa 
megőrzendő dokumentumok vagy 
anyagok adatait. Az Adatfeldolgozó a 
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megőrzött dokumentumok vagy 
anyagok tekintetében nem szegheti 
meg titoktartási kötelezettségét 
kifejezetten köteles fenntartania. 

11.3 Bármilyen értesítés akkor tekintendő 
kézbesítettnek, amikor email útján 
megküldték az Adatkezelő 
Kapcsolattartójának. A Felek 
elérhetőségeinek bármilyen 
módosítását vagy a Felek 
Kapcsolattartójának személyében 
bekövetkező változásokat 
indokolatlan késedelem nélkül, 
írásban vagy emailben kell közölni a 
másik Féllel. 

12 VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12.1 Az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó 
feladatok további részleteit, ideértve 
annak ellenértékét 

12.2 Ha a jelen szerződési feltételeket az 
Adatfeldolgozó egyoldalúan 
módosítani kívánja, a tervezett 
módosítás hatálybalépését 
megelőzően 15 (tizenöt) nappal 
változásokról az Adatkezelőt 
elektronikus úton értesíti. 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Biztonsági audit, tesztelés és ellenőrzés 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy 
a biztonsággal kapcsolatban auditokat, 
tesztelést és ellenőrzéseket hajtson 
végre, amelyekhez az Adatfeldolgozó 
köteles megadni az indokolt 
segítséget. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy 
egy vagy több általa kiválasztott 
harmadik felet bízzon meg azzal, hogy 
az Adatkezelő számára segítséget 
nyújtson a biztonsággal kapcsolatos 
auditok, tesztelés és ellenőrzések 
végrehajtásában, vagy azokat az 
Adatkezelő nevében végrehajtsa. 

Az egyértelműség kedvéért, az ilyen 
biztonsági auditoknak, tesztelésnek és 
ellenőrzéseknek az olyan területekre, 
rendszerekre és infrastruktúrára kell 
korlátozódniuk, amelyek potenciálisan 
befolyásolhatják az Adatkezelő 
biztonságát, a Személyes Adatokat 
vagy az Adatfeldolgozó képességét a 
jelen Adatfeldolgozási Szerződés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. 

Az Adatfeldolgozó felelősséggel 
tartozik munkatársaiért és 
magatartásukért. Az Adatfeldolgozó 
köteles szerződést kötni minden 
munkatársával, amelyben rögzíti az 
Adatfeldolgozó felé fennálló 
kötelezettségeiket, ideértve a 
titoktartásra, valamint az informatikai 
és biztonsági szabályzatok betartására 
vonatkozó kötelezettségüket is. 

Az Adatfeldolgozónak olyan 
folyamatot kell kialakítania, amellyel 
tájékoztatja és oktatja az összes 
érintett munkatársat a Szolgáltatási 
Szerződés feltételeiről, az általános 
biztonságról, valamint a Szolgáltatási 
Szerződéssel és a jelen 
Adatfeldolgozási Szerződéssel 
összefüggő konkrét biztonsági 
követelményekről, továbbá 
biztosítania kell, hogy az összes 
munkatársa megkapja a szervezeten 
belül betöltött szerepkörével 
kapcsolatos biztonsági elvárásokat 
rögzítő iránymutatásokat. A jelen 
Adatfeldolgozási Szerződésben foglalt 
biztonsági előírásokat megszegő 
munkatársaira vonatkozó fegyelmi 
folyamatot kell kialakítania. 
Úgyszintén, folyamatokat kell 
kialakítania a munkatársai 
munkaviszonyának megszüntetésére, 
amely kiterjed az alábbiakra: 

az összes rendszerelérési 
jogosultság visszavonása; 

a felhasználói fiók letiltása, és a 
Személyes Adatok kezeléséhez 
használt mobileszközök törlése; 

a Személyes Adatok kezeléséhez 
használt informatikai eszközök 
(pl. laptop) visszavétele; 
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fizikai belépési jogosultság 
visszavonása; 

a személyazonosító beléptető kártya, 
kód, hash kód, stb. visszavétele 
és megsemmisítése. 

 

Berendezésekkel, hálózattal és 
adathordozókkal kapcsolatos biztonság  

Az Adatfeldolgozó megfelelő és korszerű 
biztonsági intézkedések alkalmazásával 
köteles megfelelő szintű biztonságot 
kialakítani, és a Szolgáltatási Szerződés teljes 
időszaka alatt fenntartani az összes olyan 
végfelhasználói berendezés, szerver, hálózat, 
digitális adathordozó és mobileszköz 
vonatkozásában, amelyet az Adatkezelőnek 
nyújtott szolgáltatás céljából használ. 

Az adatokat kötelező védeni a használaton 
kívüli és elveszett eszközök esetén, adott 
esetben, igény esetén titkosítási technológia 
használatával. 

A feladatok elkülönítése 

A Személyes Adatok kezelésével 
kapcsolatos feladatok 
személyekhez rendelése során 
kötelezően érvényesíteni kell a 
munka és szervezeti feladatok 
szigorú elkülönítését. 

Az Adatkezelő adataihoz történő 
hozzáférés minimálisra szorítása 
érdekében a legkisebb körű 
hozzáférés és legkevesebb 
jogosultság elveit kell 
alkalmazni. 

Az adatvédelmi incidensek kezelése 

Az Adatfeldolgozó indokolatlan 
késedelem nélkül köteles minden ésszerű 
lépést megtenni, és minden indokolt 
intézkedést bevezetni annak érdekében, 
hogy minimalizálja az adatvédelmi 
incidensek miatti negatív hatásokat. Az 
Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem 
nélkül köteles közölni az Adatkezelővel 

minden olyan információt, amely 
befolyásolhatja az Adatkezelő 
képességét az Adatfeldolgozó által kezelt 
Személyes Adatok titkosságának és 
épségének fenntartására, vagy az 
Adatkezelő képességét az adatvédelmi 
incidens miatt felmerülő bármilyen 
negatív hatás minimalizálására. 

Az Adatfeldolgozó eljárása során 
megkülönbözteti az információbiztonsági 
incidenseket és az adatvédelmi 
incidenseket és ez alapján csak a 
személyes adatok sérülésével, vagy 
azokra kockázatot jelentő incidensekkel 
kapcsolatban él értesítési 
kötelezettségével az Adatkezelő felé. 
Amennyiben az Adatfeldolgozónak 
kétsége merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy adatvédelmi incidensről van-e szó, 
akkor az incidenst köteles a jelen 
Adatfeldolgozási Szerződésben foglaltak 
szerint jelenteni az Adatkezelő részére.  

 
 


