
ADATVÉDELMI NYILAKOZAT 

 

 

Amely kiadásra került az INFOTÉKA Kft. /a továbbiakban: Nyilatkozattevő/ részéről az 

eKalmár megnevezésű web alapú számlázásra szolgáló szoftvere /a továbbiakban: Szoftver/ 

szerverének igénybevételével történő felhasználója /a továbbiakban: Felhasználó/ felé. A 

Szoftver használata technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését a 

Nyilatkozattevő végzi.  

 

A Szoftver használatának megkezdésével a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen 

Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat, mely folyamatosan elérhető a www.ekalmar.hu 

nyitóoldalán. 

 

1./ A Felhasználó által a jogviszonyukkal összefüggésben a Nyilatkozattevőnek átadott adatok 

és információk bizalmasnak minősülnek. Erre tekintettel a Nyilatkozattevő kötelezi magát arra, 

hogy a Felek között létrejött minden egyedi megállapodást, valamint a Felhasználó által 

rendelkezésére bocsátott minden adatot, tervet, információt, dokumentációt vagy know-how-t (a 

továbbiakban együtt: Bizalmas Információk) bizalmasan kezeli, azok tényét és tartalmát üzleti 

titokként kezeli. 

 

2./ A Nyilatkozattevő kötelezi magát arra, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozza 

nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, 

egyszersmind minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy annak 

tartalma ne kerülhessen a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására. Ennek 

keretében a Nyilatkozattevő törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is 

biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági 

intézkedéseket foganatosít, úgy mint tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási 

protokollok használatával, illetve a szolgáltatást biztosító műszaki berendezések fizikai 

hozzáférésének korlátozásával. 
 

3./ A Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a Bizalmas Információt kizárólag annak jogosultja 

előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet harmadik személy tudomására, illetve nyilvánosságra 

hozni. A Nyilatkozattevőt ugyanakkor nem terheli a fentiekben meghatározott titoktartási 

kötelezettség, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező 

rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság határozatán alapul.  

 

4./ A Nyilatkozattevő titoktartási kötelezettsége alkalmazottaira, tagjaira és vezetőire, 

alvállalkozóira, megbízottaira is vonatkozik. A Nyilatkozattevő a jelen pontban megjelölt 

személyek titoksértő magatartásáért a sajátjaként felel. 

 

5./ A titoktartására és a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó rendelkezések a Felek 

egymás között folytatott tárgyalásai alatt, az esetleges további együttműködésük során, illetve 

ezek megszűnésétől számított korlátlan időtartamig érvényben maradnak.  

 
 
 

http://www.ekalmar.hu/


6./ A Nyilatkozattevő nem garantálja ugyanakkor, hogy a szerverén megjelenített  Bizalmas 

Információk kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek 

kezelésre, mivel rajta kívül álló okokból harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy 

jogellenesen Bizalmas Információkat fürkésszenek ki, ezen felül a Felhasználó is megadhatja a 

Bizalmas Információkat harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is 

felhasználhatják.  

 

8./ Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a 

Nyilatkozattevő a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos 

személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és 

más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a Felhasználó személyes és egyéb 

adatainak kezelésére. 

 

9./ A Felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítója és jelszava titokban 

tartásáért és használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi 

tevékenységért. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat – akár szándékosan, akár 

gondatlanul – mégis elérhetővé teszi harmadik személy számára, ennek következtében 

elveszítheti a Bizalmas Információk feletti kizárólagos rendelkezés lehetőségét, ezáltal 

joghátrány, illetve kár érheti, amely(ek)ért a Nyilatkozattevőt felelősség nem terheli. 

 

 

Budapest, 2010. _____________  

 

 

 


