
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
a DLM Consulting Kft. (1037 Budapest, Zay u 24. 2. em. 207.; Cg. 01-09-693947; a továbbiakban: „DLM”) által 

tárolt adatokra vonatkozóan 

A  DLM  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  megőrzi  és  védi,  üzleti  titokként  bizalmasan  kezeli  a  szolgáltatás  
teljesítése során tudomására jutott adatokat,  információkat,  dokumentumokat,  és a lehetőségekhez képest  
minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelme biztosítva legyen.

A DLM a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel, a  
tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja  
nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelezi.

A DLM vállalja, hogy a Szerződés alapján a részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül,  
mint  ilyen  bizalmasan  kezelendő,  és  harmadik  személyek  tudomására  hozni,  valamint  a  Szerződésben 
meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését 
követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A DLM jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Megbízótól bármilyen formában átvett, a  
DLM  elektronikus  adathordozóin  a  Szerződés  rendelkezéseinek  megfelelően  tárolt  adatokat  illetéktelen 
harmadik  személyek  részére  nem teszi  hozzáférhetővé,  illetve  a  lehetőségekhez  képest  minden  elvárhatót  
megtesz  annak  érdekében,  hogy  ezen  elektronikus  adathordozókon  lévő  adatokat  illetéktelen  harmadik 
személyek meg ne ismerhessék. Kötelezettségének megszegése esetén az ebből eredő valamennyi - a Megbízó 
által a kár mértéke és a DLM szerződésszegő tevékenysége és a kár bekövetkezte közötti okozati összefüggés 
vonatkozásában igazolt - kárért a DLM-t közvetlen, korlátlan és teljes kártérítési felelősség terheli a Megbízóval 
és minden harmadik személlyel szemben, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízót ebből eredően 
mentesíti minden felelősség alól. 

A  Felek  megállapodnak,  hogy  amennyiben a  jelen  nyiltakozatban foglalt  rendelkezések  illetve  a  Szerződés  
egyéb  pontjaiban meghatározott  rendelkezések  között  eltérés  vagy  ellentmondás  merülne fel,  úgy a  jelen  
Nyilatkozatban meghatározott rendelkezések az irányadóak.

A DLM kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott szolgáltatása során az információs önrendelkezési jogról 
és az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény (a  továbbiakban:  Törvény)  rendelkezései  szerint  
személyes adatnak minősülő adatokat nem kezel,  amennyiben a szolgáltatás keretében a DLM elektronikus 
adathordozóin tárolt az Megbízó által a DLM részére átadott adatok részben vagy egészben személyes adatnak  
minősülnének,  úgy  a  szolgáltatás  alapján  a  DLM  a  Törvény  rendelkezéseinek  megfelelő  adatfeldolgozónak  
minősül, azaz a Megbízóval mint adatkezelővel kötött szerződése alapján kizárólag adatok feldolgozását végzi.

Megbízó jelen Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a Szerződésben és a jelen Nyilatkozatban meghatározott  
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megértette, elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.
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