Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 7-es
pontja értelmében, hogy 2018. szeptember 1. napjától a
Beta Blue Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi
pontokban módosulnak.
10.3.
A Szolgáltató bármilyen személyes adathoz való hozzáférés során a legnagyobb körültekintéssel és a
vonatkozó
jogszabályoknak
(ideértve
különösen
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt - „Infotv.” valamint az Európai Parlament és Tanács
2016/679 számú rendelete – „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az illetékes hatóságok
által jogszabály alapján meghatározott kötelezettségeknek megfelelően jár el.
10.4.
A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét a fentieknek megfelelően a www.utdij.info weboldalon
megtekinthető Adatkezelési Tájékoztató alapján végzi. A Megrendelő a tájékoztató tartalmát megismerte, az
abban foglaltakat megértette és elfogadta, azokkal szemben nem kíván kifogással élni. Megrendelő továbbá
nyilatkozik arról, hogy tudomása van arról, hogy adatkezelőként a szolgáltatással összefüggő adatkezelésről az
érintettek tájékoztatása az ő feladata, illetve vállalja, hogy e tájékoztatást a Szolgáltató adatvédelmi
tájékoztatójával összhangban végzi el.

A módosított ÁSZF teljes terjedelmében ide
kattintva érhető el.
Az ASZF 7-es pontja értelében felhívjuk ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:
7.

A szerződés módosítása

7.1.

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a bevallási közreműködői feladatokat az erre irányadó jogszabályok, valamint a
NÚSZ-szal kötött szerződés alapján látja el. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a NÚSZ a Szolgáltatóval
kötött szerződésben fenntartotta a szerződés egyoldalú módosítására irányuló jogát.

7.2.

Erre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit abból a célból
bármikor egyoldalúan módosítani, hogy az megfeleljen a jogszabályok, illetőleg a Szolgáltató és a NÚSZ között
érvényben levő szerződés szabályainak.

7.3.

A Szolgáltató a tervezett módosításról legalább 8 nappal előre köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A szerződés
Szolgáltató általi egyoldalú módosítása akként történik, hogy a Szolgáltató a módosítás szövegét email útján megküldi
a Megrendelő részére, vagy közzéteszi a WebControl felületen. Ha a Megrendelő a módosításokkal nem ért egyet,
jogosult a szerződést az értesítéstől számított 8 napon belül felmondani.
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