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        10. számú melléklet 
 
 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MÁS ADATKEZELŐ NEVÉBEN 
VÉGZETT ADATKEZELÉSI  TEVÉKENYSÉGEINEK 

NYILVÁNTARTÁSA  
 
 
 
1. a) AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE: 
 
Cégnév: Biharnagybajomi Olajos Növények Kft. 
Székhely: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 12. 
Cégjegyzékszám: 09-09-010172 
Adószám: 13159678-2-09 
Képviselő: Forrai Szabolcs, ügyvezető 
Telefonszám: 06-54-472040 
Fax: 06-54-472040 
E-mail cím: bnbdozsa@bnbdozsa.hu 
 
(a továbbiakban: Adatfeldolgozó)  
 
b) A MEGBÍZÓ MEGNEVEZÉSE: 
 
(jogi személy megbízó esetén) 
 
Cégnév: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Képviselő: 
Telefonszám: 
Fax:  
E-mail cím: 
Honlap:  
 
(magánszemély megbízó esetén) 
 
név: 
előző név:  
születési hely, idő: 
anyja neve: 
lakcíme: 
adószáma és adóazonosító száma: 
vállalkozói igazolvány száma: 
őstermelői igazolvány száma:  
 
(a továbbiakban: Megbízó)  
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2. A MEGBÍZÓ, MINT ADATKEZELŐ NEVÉBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSEK  
 
2.1. Adatkezelés a Megbízó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése 
céljából  

 
Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek megbízó nevében történő 
teljesítése céljából  

(1) A Társaság kezeli a Megbízóval vevőként, szállítóként, integrációban 
résztvevőként, föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve egyéb 
üzleti kapcsolatban álló természetes személyek törvényben meghatározott adatait.  

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes 
személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, 
adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői 
igazolvány száma.  Földhaszonbérlettel kapcsolatos adatkezelés esetén fenti 
adatokon túl a bérbeadó: állampolgársága, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamarai tagsági azonosító száma, a bérleti szerződés tárgyát 
képező ingatlan(ok) helyrajzi száma.  

(3) Az adatkezelés jogcíme (jogalapja): a Megbízónak az adójogszabályokban 
(pl.az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése 
jogcímen alapul. 

(4) A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a 
Társaságnál a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalók.  

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a Megbízási szerződés 
megszűnését követő 7 év. 

 
2.2. § Kifizetői adatkezelés  
 
(1) A Társaság a Megbízó jogi kötelezettségének teljesítése jogcímén, 
törvényben (jogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, 
adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási 
ügyintézés) földhaszonbérleti szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése 
céljából kezeli a Megbízóval kapcsolatban álló azon érintettek – munkavállalók,  
foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők, bérbeadók – adótörvényekben 
előírt személyes adatait, akikkel a Megbízója kifizetői (az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény (Art. 7.§  31.)  kapcsolatban áll.  
 
(2) A kezelt adatok köre:  a természetes személy természetes személyazonosító 
adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és 
adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) ha 
szükséges, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez 
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi 
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(Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az 
adó- és járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási 
ügyintézés) céljából. 
 
(3) Az adatkezelés jogcíme: a Megbízónak az adójogszabályokban (pl. az 
általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése. 

 
(4)  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 7 év.  

 
(5)  A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-, 
társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.  
 
 

3. §  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából 
 
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és 
terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli 
Megbízói, ezek képviselői, és a tényleges  tulajdonosainak a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és 
utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, 
idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
számát,  a bemutatott okiratok másolatát. (7.§). 
(2)  A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéskötéssel kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti 
kijelölt személye.  
(3)  A személyes adatok tárolásának  időtartama: az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 7 év.  (Pmt. 
56.§(2)) 
 

 
Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
       ____________________________ 
              Adatfeldolgozó képviselője 
 


