
Nyilatkozat adatkezelés megfelelősége kapcsán

Alulírott Optimal-Time Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár,Yízpartutca 43.) továbbiakban
OpTime a trársaságukkal szerződött partnerek továbbiakban Ügyfél felé az alábbi joghatályos
nyilatkozatot tessziik:

1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Tarsaságunk aSzolgáItatási szeruődési kapcsán az
Ügyféllel szerződésben álló harmadik személyek (vendégek) személyes adatait, mint
Adatfeldolgozőkezeli. Amennyibenaz OpTime-on kívtil más személy is adatkezelőnek
minősül, úgy annak személye az adotl, adatkezelési célnál keni1 feltiintetósre.

2. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a
Társaságunk adatkezelésí szabáLyzatában foglaltak szerint, illetve a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfeielően végezzük, így ktilOnösen figyelemmel az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 201 6/ 679 . szétmi a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad aramlásáról szóló rendelete
(GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályoző, az információs társadalommal
összefiiggő szolgáItatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális
rendelkezésire. Kijelentjük továbbá, hogy az OpTime rendszer elérését azŰgyféInek a 3.X
verziőszámú klienssel vagy ennél újabb vetziővalkell megoldaniq hogy a GDPR
megfelelőség telj esü§ön,

3. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység
során a jelen nyilatkozat 2, pontjaban foglalt jogszabáIyi rendelkezések maradéktalan
betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi szerződöttés jövőbeni
szerződő partneninktől is.

4. Nyilatkozunk, hogy az OpTime mindent megtesz az adatkezeiés megkezdése előtt annak
érdekében, hogy a tájékozíaáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak
céljából, hogy egyértelműen és részletes információval rendelkezzeneka személyes adataik
kezelésével vagy azzalkapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető
jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről Ezen törekvésünk során
mindenki számára követhetővé és ellenőrízhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész
nüáí.

5. Az adatkezelés során az OpTime a személyes adatok kiemeit védelmóre törekszik, biztosítva
az éintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biáosítása érdekében jelen
nyilatkozat 2. pontjában foglat jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő
védelemben részesítjük az összegyűjtött szemólyes adatokat. A személyes adatok védelme
magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen
váhortaástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat,

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket
(alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfeleinek a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasáott követelményeknek.

Mosonrnagyaróvár, 20119. január 3 0.
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