Adatfeldolgozási megállapodás
Az adatkezelő és a feldolgozó azonosítása és kapcsolati adatai
A szolgáltató (Hanzély Mihály EV. www.presszogepszerviz.hu) minősül adatfeldolgozónak a Felhasználó ügyfelei (azaz
a Felhasználó internetes áruházában vásárlók) személyes adatai vonatkozásában, a GDPR 28. cikke szerint. A
Felhasználó (az internetes áruház üzemeltetője) ezen adatok adatkezelője. E feltételek szabályozzák a kölcsönös
jogokat és kötelezettségeket azon személyes adatok feldolgozása során, amelyekhez a szolgáltató hozzáférést
szerzett a Felhasználóval a www.presszogepszerviz.hu honlapon található általános üzleti feltételek jóváhagyásának
formájában megkötött szerződés teljesítése keretében. (Jelen esetben a Szolgáltató és a Felhasználó azonos.)
A személyes adatok feldolgozásának köre
A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes adatokat a Feldolgozási szerződés e
feltételeinek alább meghatározott körében és célokra. A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a
Felhasználó ügyfeleinek személyes adatait.
A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy a megszerzett személyes adatokat a szokásos személyes adatok
körében dolgozza fel. A Szolgáltató az automatizált feldolgozás keretében a Szolgáltató hardverén elhelyezett
adatbázisban végzi a személyes adatok tárolását, őrzését, biztosítását, biztonsági mentését, rendezését és
megsemmisítését. A Szolgáltató olyan szoftvereszközöket hoz létre, amelyek megkönnyítik a Felhasználónak a
GDPR-ben meghatározott jogok gyakorlására vonatkozó ügyféligények teljesítését, különösen a törléshez való jogot,
az információhoz való jogot és az információ hordozhatóságához való jogot.
A személyes adatok tárolása csak a Szolgáltató hardverén, saját, vagy együttműködő partnerei szerverein történik.
Valamennyi személyes adat tárolása kizárólag az Európai Unió területén folyik.
A Szolgáltató vállalja a Felhasználó felé, hogy feldolgozza a személyes adatokat a www.presszogepszerviz.hu
rendszerében működő webáruház szolgáltatása érdekében.
A Szolgáltató a Felhasználó ügyfeleinek feldolgozott személyes adatait nem használja fel saját igényei szerint, és a
Szerződés teljesítésétől eltérő célra. A Szolgáltató vállalja, hogy a megszerzett személyes adatokat a felhasználó
számára a szerződéses jogviszony időtartama alatt dolgozza fel, a szerződéses jogviszony megszűnését követő
maximum 10 évig. A felhasználó hozzájárulását adja együttműködő bevonásához, aki a következő : Nagy Józsefné
könyvelő. E-mail címe: josef.nagyne@freemail.hu
Személyes adatok védelme
A Szolgáltató vállalja, hogy műszakilag és szervezetileg biztosítja a tárolt személyes adatok védelmét és biztonsági
mentését, hogy ne következzen be jogosulatlan hozzáférés vagy adatvesztés a személyes adatokhoz kapcsolódóan.
A meghozott műszaki és szervezeti intézkedések összhangban vannak a kockázat mértékével. A Szolgáltató és az
együttműködő cég, az Inelton Kft. (www.inelton.hu, a szerver kezelője) segítségével biztosítja a személyes adatok
folyamatos integritását és védelmét a visszaélések ellen.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére a Szolgáltató belső biztonsági szabályzata vonatkozik. Ez
meghatározza, hogy a személyes adatokhoz csak a Szolgáltató által meghatalmazott személyeknek és az
együttműködő cégeknek lehet hozzáférésük e feltételek értelmében, akik kötelesek megőrizni a titoktartást a
személyes adatokkal és a meghozott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban.

A szolgáltatás befejezése után a Szolgáltató köteles törölni az összes személyes adatot, hacsak külön törvény nem
kötelezi a személyes adatok tárolására (például a rendőrség jogszerű igényei miatt).

Záró rendelkezések

A Felhasználó vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül jelent valamennyi általa ismert olyan információt, amely
befolyásolhatja az e feltételekből eredő kötelezettségek megfelelő és időben történő teljesítését.
A Felhasználó e feltételekkel egyetért, amennyiben a presszogepszerviz.hu aloldalán található internetes űrlapon a
vásárlás befejezése előtt bejelöli egyetértését.
E feltételekben kifejezetten nem említett egyéb jogviszonyokat a GDPR és a Magyar
módosított törvényei szabályozzák.

E feltételek 2018. május 1-én lépnek hatályba.
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