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VÁGÓ SZABOLCS E.V. 
cím: 2364 Ócsa, Némedi köz 15. 

adószám: 60561714-1-33 
telefon: 06302012403 

e-mail cím: info@infopartner.hu 
www.infopartner.hu 

 

Adatkezelési megállapodás 
Ez a Megállapodás az Adatkezelő (továbbiakban: Idősotthon) és az Adatfeldolgozó (továbbiakban: 
Szolgáltató) között jön létre. 

A(z) ...…………………………………….. (székhely: ……………………………………………………..,  
 
adószám: ………………………..), mint Idősotthon, megbízza Vágó Szabolcs egyéni vállalkozót 
(székhely: 2364 Ócsa, Némedi köz 15., adószám: 60561714-1-33), mint Szolgáltatót, hogy a 
Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének 4/1. cikkelyében meghatározott 
személyes adatokat az Idősotthon nevében a Szolgáltató szoftvere által ezen Megállapodásban 
meghatározott módon kezelje. 

1. A felek rögzítik, hogy a szoftver használatával összefüggésben az idősotthon által esetlegesen a 
szolgáltató tudomására jutó személyes adat, különleges adat vagy egyéb módon védett adat az 
adminisztráció ellátásához szükséges. A szolgáltató ezen túlmenően semmilyen formában nem 
jogosult személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, tárolására, felhasználására vagy 
feldolgozására. 
 
2. A szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és mértékben 
jogosult és köteles az idősotthon által - a szerződéskötés során, vagy később - rendelkezésére 
bocsátott adatok szoftveres nyilvántartás megvalósításához szükséges és elégséges szintű 
adminisztrálására, kezelésére. 
 
3. A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy tevékenysége során teljeskörűen betartsa az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
(a továbbiakban: Infotörvény) valamint GDPR-nak a rendelkezéseit. 
 
4. Felek rögzítik, hogy szolgáltató az Infotörvény és a GDPR értelmében az idősotthon számára 
teljesített feladatok körében, az idősotthon adatfeldolgozójának minősül. Ennek megfelelően 
szolgáltató kizárólag az idősotthon írásbeli utasításai alapján jogosult e feladatok körében 
személyes adatokat kezelni – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést a 
szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő. Utóbbi esetben erről a jogi előírásról a 
szolgáltató az idősotthont az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az idősotthon értesítését 
az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja. 
 
5. Szolgáltató a GDPR szerinti személyes adatokra vonatkozó szolgáltatások körében köteles 
biztosítani a GDPR 32. cikkében előírt intézkedések megtételét és ezáltal gondoskodni a 
személyes adatok biztonságáról. 
 
6. Szolgáltató vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybevétele esetén is gondoskodik arról, 
hogy utóbbit is ugyanolyan adatvédelmi kötelezettségek terheljék, mint szolgáltatót. Ha a további 
adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, a szolgáltató teljes felelősséggel tartozik 
az idősotthon felé az igénybe vett további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért. 
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7. Szolgáltató az adott feladat jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedésekkel köteles segíteni az idősotthont abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az 
érintetteknek a GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek 
megválaszolása tekintetében. 
 
8. Szolgáltató köteles segíteni az idősotthont a GDPR 32–36. cikkei szerinti kötelezettségek 
teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló 
információkat. 
 
9. Szolgáltató a személyes adatokat érintő szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az 
idősotthon döntése és utasítása alapján köteles a saját eszközeiről minden személyes adatot 
törölni vagy visszajuttatni az idősotthonnak, és köteles törölni a meglévő másolatokat, kivéve, ha 
az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő. 
 
10. Szolgáltató az idősotthon rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a GDPR 28. 
cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely 
lehetővé teszi és elősegíti az idősotthon által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett 
auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 
 
11. Szolgáltató vezeti a GDPR 30. cikkének (2) bekezdése szerinti nyilvántartást. 
 
12. Szolgáltató a saját feladatkörébe tartozó vagy általa egyébként észlelt adatvédelmi incidenst 
haladéktalanul bejelenti az idősotthonnak. Ezen túlmenően az idősotthont terheli a GDPR 33. és 
34. cikkeiben foglalt adatvédelmi incidens bejelentés mind a felügyeleti hatóság, mind az érintettek 
felé, valamint az adatkezelések és az adatvédelmi incidensek nyilvántartása. 
 
13. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötésekor mindösszesen a kapcsolattartók adatai 
kerülnek átadásra, amelyekhez való hozzájárulást az adott fél köteles beszerezni és amelyek 
esetében az adatkezelés célja a szerződés teljesítéséhez fűződő jogi érdek.  
 
14. Adatkezelés időtartama: Jelen megállapodás aláírásától kezdődően 15 nap időtartamra jött 
létre. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

Kelt: 

 

 

_________________________ 

Idősotthon, mint Adatkezelő 

_________________________ 

Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó 

 


