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Közvetlen szervező: ..........................................................................................................................................................

00-000000
Új tagsági szám: 0-000000
A szervező munkatársi száma:

0Új csatlakozás 0Módosítás

Név: ..................................................................................................................................................................................
Cím: ..................................................................................................................................................................................
Levelezési cím: .................................................................................................................................................................
Termékfelelős: ...................................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................................................................
Adószám: ...................................................................Nyilvántartási szám: .......................................................................
Bankszámlaszám:

00000000-00000000-00000000

Törzsvásárló
A Törzsvásárlói Szerződés aláírása feljogosítja a szerződés aláíróját, hogy a Metabond Terjesztői Hálózat által
forgalmazott termékeket a mindenkor érvényes munkatársi (kedvezményes) áron vásárolhassa meg. A Törzsvásárló
– amennyiben a termékeket nem csak saját használatra, hanem továbbértékesítés céljából is vásárolja – köteles a
forgalomba hozatal során a mindenkori törvények előírásait maradéktalanul betartani.
A Törzsvásárlói Szerződés az aláírás évét követő naptári év végéig érvényes. Ezt követően a törzsvásárlói tagság
minden évben automatikusan meghosszabbodik, évente minimum 286 pont értékű vásárlás esetén. Kijelentem,
hogy a Metabond Terjesztői Hálózat Együttműködési Szabályzatát és az Adatvédelmi tájékoztatót ismerem, azt
magamra nézve kötelezőnek tartom.
.......................................................
Törzsvásárló

........................................... év ....................................... hó ............. nap.

Munkatárs
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Metabond Terjesztői Hálózat tagja kívánok lenni és a munkatársi
mappa tartalmát képező Együttműködési Szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatót ismerem, azt magamra
nézve kötelezőnek tartom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Metabond Terjesztői Hálózatban forgalmazott termékeket nem csak saját
használatra, hanem továbbértékesítés céljából is vásárolom, valamint a hálózatba új értékesítőket, illetve tagokat
toborzok, úgy az a magyarországi törvények értelmében gazdasági tevékenységnek minősül, és mint ilyet csak
vállalkozási formában végezhetem.
A Munkatársi Szerződés az aláírás évét követő naptári év végéig érvényes. Ezt követően a munkatársi tagság
minden évben automatikusan meghosszabbodik, évente minimum 286 pont értékű vásárlás esetén.
.......................................................
Új Munkatárs

........................................... év ....................................... hó ............. nap.
P.H.
.......................................................
MTH részéről
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2. MTH példánya

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről üzleti partnerek részére

Tisztelt Partnerünk!
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679
(„GDPR”) rendelet értelmében tájékoztatom, hogy a Metabond Magyarország Kft. /9030 Győr, Szigligeti Ede u 5./,
továbbiakban: Társaság-Adatkezelő / adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat alapján végzi tevékenységét és
üzleti partnereit a kapcsolattartás során megvalósuló adatkezelésről az alábbi nyilatkozatban tájékoztatja.
A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával,
mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
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2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény – a számvitelről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (általános adatvédelmi rendelet,
a továbbiakban: „GDPR”)
DEFINÍCIÓK













érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve
– azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
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adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés célja: Az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése, kapcsolattartás. Adatkezelő a rögzített adatokat az
adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott elvek alapján kezeli, és fenntartja a jogot, hogy a szükséges jogi
garanciák biztosítása mellett az adatok kezelését külső adatfeldolgozó vállalkozásnak adja át.
Az adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6. cikk (1) bekezdés b.) ill. c.) pontja.
A kezelt adatok köre: Számlázási név, cím, kapcsolattartó, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe,
adószáma, számla mellékleteként előírt kötelező kellékek és egyéb, szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó
elszámolási dokumentációban található személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: A fennálló szerződéses kapcsolat időtartamáig. Számviteli bizonylat keletkezése
esetén a számvitelről szóló 2000.évi C.) törvény 169/B §-a alapján 8 év.
Az adatok tárolásának helye: A Társaság székhelyén található szerver számítógépen, titkosított módon.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság beszerzési és pénzügyi folyamatába bevont munkatársai,
üzleti tevékenység lebonyolítása érdekében érintett kapcsolattartók.
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AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI


A hozzáférés joga
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelő által gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférést
kapjon.



A helyesbítéshez való jog
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az
adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.



A törléshez való jog
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje az EU 2016/679 rendelet 17. cikk (1) bekezdés által meghatározott
feltételek esetén.



Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia
és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
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adatkezelőket, hogy az adatkezeléssel érintett személy kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
-

az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok törlését, ha ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatkezeléssel
érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az adatkezeléssel érintett személy jogos indokaival szemben.



Az adathordozhatósághoz való jog
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az EU 2016/679 rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja
szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.



A tiltakozáshoz való jog
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon az EU 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontján alapuló személyes adatainak a
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.



Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
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az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
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a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
4.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK

A tájékoztató alapján Ön a Társaság adatkezelésre jogosult vezetőjéhez megkereséssel fordulhat,
(metabond@metabond.hu), melyben jogosult az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek
megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, illetve az
adatkezelés korlátozását kérni.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban megtalálható elérhetőségeken
jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.
Az adatkezelés során érintett személyjogainak sérelme esetén az alábbi Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C Telefonszám: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Alulírott ...................................................................................................(képviselő neve)
a .............................................................................. (társaság/magánszemély megnevezése) képviseletében jelen
nyilatkozat megtételével tudomásul veszem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(„GDPR”) alapján adataimat az Adatkezelő, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi
tájékoztatóban megjelölt adatkezelési céllal kezeli.
Kelt: ………………………………… hely, ……….év…………………. hó ……….nap

_____________________________________
Aláírás
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