Adatkezelési rendelkezések keretszerződéshez:
Függelék
GDPR-ral kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
Amennyiben Eladó kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró
alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek személyében, az általa bevont alvállalkozók
kapcsolattartóinak, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban eljáró alkalmazottainak, egyéb
közreműködőinek személyében változás következik be (pl.: nem áll(nak) már az Eladó
rendelkezésére), Eladó köteles erről Beszerzőt haladéktalanul – az érintett személyekről
külön-külön a Portálon a „Eladó adatlapja” / „Egyéb dokumentumok” / „Új fájl feltöltése”
funkcióval – tájékoztatni, oly módon, hogy a feltöltésre kerülő pdf fájl neve GDPRaláírásdátuma-eladócégnév-érintettmonogrammja legyen az alábbi példa szerint:
Minta János, mint a XYZ Kft. alkalmazottja 2019. 03. 08. napján megadott nyilatkozatának
fájl neve: GDPR-20190308-XYZKft-MJ.pdf.
A tájékoztatáshoz csatolni kell az új érintett személyek (személyes) adatait, valamint az új
érintett személyek által aláírt – a közbeszerzési eljárás dokumentációjában közzétett – GDPR
rendelkezések szerinti „Adatkezelési tájékoztató”-t is. Eladó elektronikus üzenetet küld a
feltöltésről a kozbeszerzes@kef.gov.hu e-mail címre a keretmegállapodás azonosítószámának
feltüntetésével.
Beszerző Eladó kapcsolattartóinak, alkalmazottainak, egyéb közreműködőinek jelen
szerződésben vagy azzal összefüggésben közölt személyes adatait, továbbá a jelen szerződés
teljesítésébe az általa bevont alvállalkozók kapcsolattartóinak, alkalmazottainak, továbbá az
egyéb közreműködőinek (a továbbiakban együtt: érintett) személyes adatait a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1)
bekezdése e) pontja alapján kezeli, tekintettel arra, hogy Beszerző adatkezelése közérdekű.
Beszerző a GDPR 14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségének a közbeszerzési
dokumentumokban megadott „Adatkezelési tájékoztató” megnevezésű dokumentum
érintettekkel igazolható módon történő megismertetésével tesz eleget. Az „Adatkezelési
tájékoztató” érintett által aláírt egy eredeti példányát Beszerző részére minden olyan
adatszolgáltatás esetén meg kell küldeni, amikor olyan érintett személyes adatai is
továbbításra kerülnek, akinek ezen eljárásban korábban ilyen dokumentuma megküldésre nem
került. Ennek elmaradása esetén Beszerző az érintett személyes adatait tartalmazó
dokumentumot nem kezeli, erre tekintettel pedig az adatszolgáltatás érvénytelennek minősül.

