
 

1. MELLÉKLET 

ADATFELDOLGOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 
Tekintettel arra, hogy a Fejlesztő, mint adatfeldolgozó, a szoftver működtetési és szoftvertámogatási 
tevékenysége során szükségszerűen találkozik az Felhasználó által kezelt személyes adatokkal, a „A 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCSi (EU) RENDELET” (a továbbiakban: GDPR) 28. cikkének előírásaira 
alapján a jelen Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételekben rendelkezik az adatfeldolgozás 
körülményeiről és az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségeiről. A jelen 
Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételek a Cloudent fogászati és a Cloudehr orvosi 
praxismenedzsment szoftver használatára vonatkozó általános szerződési feltételek elválaszthatatlan 
részét képezi. 
 
 
1.  Az adatkezelés leírása 
 
1.1. Az adatkezelés tárgya és jellege: A rendszer fejlesztése és karbantartása közben személyes adatok 
szükségszerű megismerése és ehhez kapcsolódóan - az Felhasználó utasításai szerint - a személyes 
adatokon történő esetleges műveletek elvégzése. 
 
1.2. A személyes adatok típusa: Minden az Felhasználó által a rendszerbe feltöltött személyes adat. 
 
1.3. Az érintettek kategóriái: Az Felhasználó munkavállalói, ügyfelei, valamint az ügyfelek 
kapcsolatartói. 
 
1.4. Az adatkezelés célja: A rendszer megfelelő működésének biztosítása. 
 
1.5. Az adatkezelés időtartama: A szoftverhasználat idejéhez igazodik. A hozzáférés lehetősége végig 
fennáll, azonban a tényleges hozzáférésre a Felhasználó utasításai szerint esti jelleggel kerül sor. 
 
 
2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 
 
2.1. A Felhasználó szavatolja, hogy az adatfeldolgozásra átadott (hozzáférhetővé tett) személyes 
adatok kezelésére megfelelő jogalappal rendelkezik, azok kezelése célhoz kötött és szükséges.  
 
2.2. A Felhasználó köteles a Fejlesztőt 5 (Öt) munkanapon belül értesíteni, amennyiben a személyes 
adatok kezelésére jogalapja megszűnt.  
 
2.3. Amennyiben szükség van a személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen műveletre, Felhasználó 
köteles a Fejlesztőt az adatkezeléssel kapcsolatos utasítással ellátni. Utasítást a Felhasználó e-mailben, 
vagy papír alapon adott írásbeli instrukciói tartalmazhatnak. 
 
2.4. A Felhasználó jogosult a Fejlesztő jelen Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételekben  foglalt 
tevékenységét bármikor ellenőrizni, ennek keretében előre egyeztetett időpontban helyszíni 
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ellenőrzést végezni, valamint írásban, vagy szóban az adatfeldolgozással kapcsolatos kérdéseket 
feltenni.  
 
3. A Fejlesztő jogai kötelezettségei 
 
3.1. A Fejlesztő kijelenti, hogy az Felhasználó utasításainak továbbá a mindenkori hazai és uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el, különös tekintettel a GDPR előírásaira.  
 
3.2. A Fejlesztő köteles nyilvántartást vezetni az Felhasználó nevében végzett adatfeldolgozási 
tevékenységekről a GDPR 30. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
 
3.3. A jelen szerződéskeretében végzett adatfeldolgozás során a személyes adatokat a Fejlesztő és az 
irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag az 
Felhasználó jelen szerződésben rögzített, valamint az egyedi írásbeli utasításai alapján kezelik. 
Amennyiben az adatkezelést az uniós vagy tagállami jog az írásbeli utasítástól eltérően írja elő, erről a 
jogi előírásról a Fejlesztő a Felhasználót az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az Felhasználó 
értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.  
 
3.4. A Fejlesztő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy munkája során a kockázat mértékének 
megfelelő szintű adatbiztonságot és az érintettek jogainak védelmét garantálja.  

 
3.5. A Fejlesztő segíti a Felhasználót a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, 
figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Fejlesztő rendelkezésére álló információkat. 
 
3.6. A Fejlesztő a Felhasználó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a jelen 
Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott kötelezettségek 
teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Felhasználó által 
vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve az előre egyeztetett időpontban 
megtartott helyszíni vizsgálatokat is.  
 
 
4. További adatfeldolgozók igénybevétele  
 
4.1. A jelen Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó általános 
felhatalmazást ad a Fejlesztő részére al-adatfeldolgozó megbízására. Jelenlegi al-adatfeldolgozók 
felsorolását a 2. Melléklet tartalmazza. 
 
4.2. A Fejlesztő tudomásul veszi, hogy további Fejlesztő igénybevétele esetén, erre a további 
adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyeket jelen 
Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételek rögzítenek. 
 
4.3. A Fejlesztő köteles tájékoztatni a Felhasználót minden olyan tervezett változásról, amely további 
Fejlesztők igénybevételét vagy azok cseréjét érinti. A tájékoztatást mindig az aktuális ÁSZF melléklete 
tartalmazza, amely a Profilban az „ÁSZF” menüpont alatt megtalálható. Felhasználó a változtatásokkal 
szemben az értesítéstől számított 5 (öt) munkanapon belül kifogást emelhet megjelölve a kifogás 
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indokait. Szükség esetén az Fejlesztő a kifogás kézhezvételétől számított 3 (Három) munkanapon belül 
kezdeményezheti a kifogás ügyében történő egyeztetést.  
 
5. Titoktartás 
 
5.1. A jelen szerződéskeretében végzett adatfeldolgozás kapcsán a Fejlesztőt és az irányítása alatt 
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyeket, és az esetleges további 
adatfeldolgozókat titoktartási kötelezettség terheli minden megismert személyes adat tekintetében.  
 
5.2. A Fejlesztő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a 
személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.  
 
5.3. Az Fejlesztő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 
kötelezettséget vállaljanak, kivéve, ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt 
állnak. 
 
 
6.  Adattörlés 
 
A jelen adatkezelési szerződés megszűnésekor - a Felhasználóval történő előzetes egyeztetést 
követően - a Fejlesztő a Felhasználó személyes adataihoz hozzáférést lehetővé tevő jogosultságait 1 év 
után véglegesen törli, és biztosítja a Felhasználó részére a korábbi törlés és a visszaállítás lehetőségét. 
A Felhasználó ilyen irányú kérése esetén a Fejlesztő a személyes adatokat lementi és átadja a 
Felhasználónak az ÁSZF 11.3. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az így átadott személyes adatokat 
Felhasználó saját rendszeréből véglegesen törli. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor az uniós vagy 
tagállami jog az adatok tárolását írja elő, vagy azt a Felek jogos érdeke indokolja. 
 
 
7. Az érintett megkeresése 
 
7.1. A Fejlesztő a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a 
Felhasználót abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR III. fejezetben foglalt 
jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.  
 
7.2. A Fejlesztő a hozzá beérkezett a GDPR III. fejezetével kapcsolatos érintetti megkereséseket 
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (Kettő) munkanapon belül továbbítja a Felhasználó felé a részére 
rendelkezésre álló információkkal kiegészítve. A Felhasználó az ilyen megkeresés megválaszolásáról a 
megválaszolással egyidejűleg a Fejlesztőt is köteles tájékoztatni.  
 
 
8. Adatvédelmi incidens 
 
8.1. A Fejlesztő haladéktalanul, de legkésőbb 1 (Egy) napon belül értesíti a Felhasználót ha a 
Felhasználót érintő adatvédelmi incidensről1 szerez tudomást jelen jogviszony keretében végzett 
Fejlesztői tevékenysége során.  

 
1 Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  
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8.2. Az értesítésben ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az 
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 
hozzávetőleges számát, továbbá ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket is. Be kell mutatni továbbá a Fejlesztő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett 
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket 
 
8.3. A Fejlesztő az incidensekkel kapcsolatosan segíti a Felhasználót a kivizsgálásban és a szükséges 
intézkedések végrehajtásában. 
 
 
9. Felelősség 
 
A vétkes fél köteles megtéríteni a vétlen fél mindazon kárát (pl. sérelemdíjat),  

− amelyet a vétlen fél a vétkes fél jogszerűtlen adatkezelési műveletei következtében köteles a 
sérelmet szenvedett érintettnek fizetnie, és/vagy  

− amelyek annak következtében merülnek fel, hogy a vétkes fél jogszerűtlen adatkezelési művelete 
miatt az eljáró hatóságok a vétlen felet bármilyen szankcióban részesítették. 

 
 
10.  Egyéb rendelkezések 
 
A jelen Adatfeldolgozói Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a GDPR, Az 
információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.  
 
Utoljára frissítve: 2020. szeptember 18. 
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2. MELLÉKLET 

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK 
Al-adatfeldolgozók a Szoftver esetén 

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltató 
Tárhelyszolgáltató Amazon Web Services EMEA SARL (székhely: 38 Avenue John F. 

Kennedy, L-1855, Luxembourg; email: 
https://aws.amazon.com/contact-us/?nc1=f_m) 

  

Adatfeldolgozók az adatkezeléseink során 

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltató 

Chat  Wix.com (Wix.com Ltd.; székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 
6350671, Israel; https://support.wix.com/en/) Az adattovábbítás 
megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása 
garantálja. 

Telefonhívás rögzítése Zadarma (IP Telecom Bulgaria LTD; székhely: floor 2, 2 Vasil Aprilov, 
Burgas, Bulgaria – 8000) 

A honlap 
tárhelyszolgáltatója 

Wix.com (Wix.com Ltd.; székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 
6350671, Israel; https://support.wix.com/en/) Az adattovábbítás 
megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása 
garantálja. 

Számlázó program Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. 
emelet) 

Bankkártyás fizetés Braintree (PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., (székhely: 22-24, 
Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg) 

Távoli hozzáférés Teamviewer (TeamViewer Germany GmbH, székhely:  Bahnhofsplatz 
2, 73033 Göppingen ) 
AnyDesk (Anydesk Software GmbH, székhely: Türlenstraße 2, 70191 
Stuttgart) 

Hírlevél küldés Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de 
Leon Ave NESuite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)  Az adattovábbítás 
megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása 
garantálja. 

Sales Hubspot (Hubspot Inc, székhely: 25 First Street, 2nd Floor. 
Cambridge, MA 02141. United States) Az adattovábbítás 
megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása 
garantálja. 

  

Adatkezelők 
Szolgáltatás megnevezése Szolgáltató 

EESZT Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ, székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.) 

NAV Nemzeti Adó és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 
2) 

NEAK Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (székhely: 1139 Budapest, 
Váci út 73/A) 

Könyvelő Prompt-Office Kft. (székhely: 2144 Kerepes, Rózsavölgyi út 16. ) 
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