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1. Online fizetés során felmerülő adatfeldolgozás
o Adatfeldolgozók megnevezése:
 OTP Bank NYRt.
 PayPal
o Adatfeldolgozás célja:
 Ügyfél által kezdeményezett folyamat, az adatkezelő számláinak kiegyenlítése céljából
o Adatfeldolgozás módja:
 OTP Bank NYRt.: Az adatfeldolgozó online felületén keresztül az érintett a számlá(k)hoz
tartozó egyedi azonosító(k) segítségével tud tranzakciót indítani.
 Az adatkezelő által az adatfeldolgozó részére átadott adatok:
o Számla/számlák sorszáma megjegyzésként
o Számla/számlák összege
o Számla/számlák valutája
 Az adatfeldolgozó által az adatkezelő részére visszaadott adatok:
o Tranzakció azonosítója (authorizációs kód)
o Tranzakció eredményének kódja
o Tranzakció időpontja
o Adatkezelő által meghatározott egyedi bevitel mezők eredménye
(opcionálisan megadható adatok)
 Befizető neve
 Befizető címe
 Befizető e-mail címe
 Egyéb tárolt adatok a tranzakció lebonyolításával kapcsolatosan:
o A fizetési folyamatot elindító számítógép IP címe
o Technikai munkamenet azonosító
Az adatfeldolgozó az adatkezelő részére banki és bankkártya adatokat nem ad vissza!


PayPal online fizetési felülete: Az érintett az adatkezelő PayPal fiókja felé tud online
befizetést teljesíteni (utalásnak megfelelő módon).
 Az adatkezelő által az adatfeldolgozó részére átadott adatok:
o Számla/számlák sorszáma megjegyzésként
o Számla/számlák összege
o Számla/számlák valutája
 Az adatfeldolgozó által az adatkezelő részére visszaadott adatok:
o Tranzakció azonosítója (correlation ID)
o Tranzakció eredményének kódja
o Tranzakció időpontja
 Egyéb tárolt adatok a tranzakció lebonyolításával kapcsolatosan:
o A fizetési folyamatot elindító számítógép IP címe
o Technikai munkamenet azonosító
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2. Domain regisztrációval kapcsolatban felmerülő adatfeldolgozás
o Adatfeldolgozók megnevezése:
 ISZT Nonprofit Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
 Gransy s.r.o. (Borivojova 878/35, 130 00 Prague, Czech Republic)
o Adatfeldolgozás célja:
 új vagy leendő ügyfelek igényeinek kielégítése tetszőleges végződésű új, vagy meglévő
internetes domainnevek adminisztratív és technikai létrehozásával, technikai módosításával,
tulajdonosmódosításával, regisztrátormódosításával kapcsolatosan
o Adatfeldolgozás módja:
 új domainek igénylése (regisztrációja) során a megrendelő elektronikus alapon benyújtja
igényét a regisztrátor felé, a megrendelést megerősíti megadott kapcsolati adatain keresztül,
elfogadja a domain regisztrációjához tartozó szabályzatot, a regisztrátor az adatokat
titkosított csatornán, elektronikus módon továbbítja a domain végződésétől függő
adatfeldolgozó felé, aki a domain felsőbb szintű regisztrációját megvalósítja a tulajdonosi és
kapcsolattartói adatokhoz kötötten (az elektronikus domain regisztráció felülete valamint a
folyamathoz
kötelező
megadandó
mindenkori
adattartalom
elérhető
a
https://viacomkft.hu/online/order oldalon keresztül)
 új domainek igénylése (regisztrációja) vagy létező domainek módosítása
(átregisztrációja/tulajdonosváltása) során a megrendelő papír alapon benyújtja igényét a
regisztrátor felé (a domain regisztrációjához tartozó szabályzatot a dokumentum aláírásával
és regisztrátor felé történő továbbításával elfogadta), a regisztrátor a papír alapú
dokumentum adattartalmát változatlanul, az erre kijelölt zárt és titkosított elérésű
elektronikus rendszeren keresztül továbbítja a domain végződéstől függő adatfeldolgozó
felé, aki a domain felsőbb szintű regisztrációját megvalósítja a tulajdonosi és kapcsolattartói
adatokhoz kötötten.
Kizárólag „.hu” domainek ügyintézése kapcsán a papíralapú dokumentumok elektronikus
képeit a regisztrátor továbbítja a zárt rendszeren keresztül az adatfeldolgozó részére, a
domain regisztrációs szabályzatnak megfelelően.
Egyéb nemzetközi domainvégződések ügyintézése esetén minden további papíralapú
adatigénylés a nemzetközi felsőbb szintű regisztrátortól az igénylő felé a Viacom Kft. által
nem szabályozott adattartalommal történik, a Viacom Kft. kizárólag a megrendelés
teljesítése végett közvetítheti a dokumentumokat, ha szükséges, valamint a megrendeléshez
fűződő jogos érdeke – megrendelés tényének bizonyítása, számlázás – tárolja az által
továbbított dokumentumokat kizárólag elektronikus kép formájában.
A dokumentumok és a folyamathoz kötelező megadandó mindenkori adattartalmak
elérhetők az alábbi címeken:
 https://viacomkft.hu/letoltesek/dl/viacom-domreg.pdf
 https://viacomkft.hu/letoltesek/dl/viacom-szolg-megrendelo.pdf
 https://viacomkft.hu/letoltesek/dl/domain-atruhazo.pdf
 https://viacomkft.hu/letoltesek/dl/viacom-szemelyiadat.pdf
 https://viacomkft.hu/letoltesek/dl/domain-megszunteto.pdf
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3. Könyveléssel kapcsolatban felmerülő adatfeldolgozás
o Adatfeldolgozók megnevezése:
 Kontír-2005 Bt. (1184 Budapest, Fáy u. 5.)
o Adatfeldolgozás célja:
 Könyvelési feladatok ellátása, kötelező adatszolgáltatások, pénzügyi bevallások elkészítése,
beadása
o Adatfeldolgozás módja:
 Elektronikus, illetve papír alapon kerülnek átadásra könyvelési információk. Beszállítók
esetén a kiállított számlák teljes adattartalommal, vevők esetében kiállított számlák teljes
adattartalommal. Átadásra kerülnek továbbá banki kivonatok, valamint munkavállalókkal
kapcsolatos teljesítési igazolások (jelenlét, bejárás, kiküldetés).
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