4. SZ. MELLÉKLET
ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT ÉS MINTA

Mivel a Megrendelő harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a vásárlónak az
adatai továbbítását nyilatkozatával kifejezetten el kell fogadnia. A nyilatkozat elhelyezésére több
lehetőség is van - az oldal saját Általános Szerződési Feltételeiben (feltéve, hogy a Megrendelő ezt az
adatvédelmi tájékoztatóban leírja és azt a vásárlóval külön kifejezetten elfogadtatja - vagy az oldal
saját Adattovábbítási nyilatkozatában - fizetésnél közvetlenül megjelenítve
FONTOS: a nyilatkozat elhelyezése a weboldalon önmagában nem elégséges, azt a vásárlónak
kifejezetten el kell fogadnia. Az elfogadás történhet checkbox segítségével, vagy a tranzakció
indításánál egyértelműen jelezve, hogy a fizetést elindítva egyben elfogadja a nyilatkozatot. A
szögletes zárójellel [] kiemelt részeken valós Megrendelői adatokkal kell feltölteni a nyilatkozatot.
Az alábbiakban található minták segítséget nyújtanak a nyilatkozat megfelelő elkészítéséhez, nem
szükséges szó szerint átvenni a szöveget, természetesen a kereskedő egyedi folyamataihoz alakítható,
ám a jogi megfelelőséghez minden, a mintában is megtalálható elemet tartalmaznia kell.
Magyar nyelvű nyilatkozat-minta:
„Elfogadom, hogy a(z) [Megrendelő cégneve] ([székhelye]) által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme]
(a továbbiakban kereskedő) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra
kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint
adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím,
számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy
számjegye, bankkártya márkája. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges
adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az
adatok tárolása a tranzakciós logokban a tranzakciós adatok kereskedő részére történő
visszakereshetőségének biztosítása céljából.”
Angol nyelvű nyilatkozat minta:
By clicking the [Pay] button, the Customer accepts that the [Company] ([Company Address]) at
[Website] (merchant) transmits the following pieces of my personal data to BIG FISH Payment Services
Ltd. (seat: H-1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) as data processor: first name, last name, IP-address,
billing address, shipping address, country, phone number, e-mail address, the first six and the last four
digits of the card number, the brand of the card. The purpose of the data transmission is to execute
the necessary data communication between the merchant's and the payment service provider's
system to conclude payment transactions and to ensure the traceability of the transactions for the
merchant by storing the transmitted data in the data processor's transaction logs.
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