Adattovábbítási megállapodás és megfelelési nyilatkozat
Az Európai Parlament és a Tanács 2016 áprilisában fogadta el a 2016/679. rendeletet, „természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” címmel
(továbbiakban: GDPR).
A GDPR előírásai alapján, a

cégnév:............................................................................................................................................................
székhely: ..............................................................................................................................................................................................
adószám: ..............................................................................................................................................................................................
(továbbiakban: adattovábbító)
és a MISLENY Magazint kiadó Kozármisleny Város Önkormányzata (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca
124., adószám: 15724227-2-02) (továbbiakban: címzett), mint a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelők, a GDPR
rendelkezéseivel összhangban, ezen dokumentumban tesznek eleget nyilatkozattételi és tájékoztatási
kötelezettségeiknek a továbbított adatok jogszerűségét illetően (adattovábbító és címzett továbbiakban együttesen:
felek).
Az adattovábbítás részletei az alábbiak:
- az adattovábbító és a címzett önálló adatkezelőként járnak el, ennek megfelelően a felek adatvédelmi jogi
megfelelése nem érinti egymás kötelezettségeit, a jogszabályi előírások betartása a felek, mint önálló
adatkezelők kizárólagos feladata, így a jogszabályi kötelezettségek megszegéséből, valamint az adatok nem
megfelelő kezeléséből eredő károkért önállóan kötelesek helytállni,
- a GDPR 5. cikk (1) bek. c) pontja szigorúan előre meghatározott, egyértelmű cél érdekében teszi lehetővé az
adatokon
végzett
bármely
műveletet.
Jelen
adattovábbítás
célja
az
adattovábbító
szervezésében/megrendezésében sorra kerülő eseményekről, a MISLENY Magazin által médiatartalom
készítése (pontosan: a MISLENY Magazinban történő szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a
nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából),
- jelen megállapodás tárgyát képező adatkör az adattovábbító szervezésében/megrendezésében sorra kerülő
eseményekről készült írásos sajtótermékhez szükséges adatok, valamint az eseményen jelen lévő személyekről
készült fényképfelvételek,
- jelen megállapodás a felek közti adattovábbításokat időkorlát nélkül rendezi, a megállapodást csak a felek
kezdeményezésére, vagy az adattovábbítás körülményeinek, illetve a jogszabályi környezet jelentős változása
esetén szükséges módosítani.
Felek képviselői ezúton nyilatkoznak egymás felé, hogy a személyes adatok továbbítása és további kezelése a GDPRnak megfelelő módon történik, ennek megfelelően:
- adattovábbító nem küld, a címzett pedig nem kér olyan adatot, amely a médiatartalom szolgáltatás
elvégzéséhez nem szükséges, vagy amely a szolgáltatással érintett személyek személyiségi jogait (különösen:
emberi méltóságát) sértené vagy veszélyeztetné,
- adattovábbító csak jogszerűen birtokában lévő adatokat küld a címzett felé. Felek kijelentik, hogy a
jogellenesen gyűjtött és továbbított adatok kezeléséért az adattovábbító teljes felelősséget vállal,
- adattovábbító az adatokat a továbbítás során megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen,
- felek az adattovábbítás minden egyéb tekintetében is megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal járnak
el.
Felek kijelentik, hogy a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködnek.
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem
minden olyan számottevő kérdésről, amely egymás ügyvitelére kihatással lehet. Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen
megállapodás aláírásához szükséges képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.
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