ADATTOVÁBBÍTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. (székhely: 1033
Budapest, Ángel Sanz Briz út 13., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047218, adószám: 23584497-2-41) mint
szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató 1), másrészről
(elnevezés)
(képviseletében eljár)
(székhely)
(nyilvántartási szám)
(adószám)
(a továbbiakban: Előfizető) között 2.

1.1.

A Szolgáltató jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján az alábbi
szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújthatja az Előf izető részére, f eltéve,
hogy az Előf izető az IM Cégszolgálattal megkötötte a IM Céginf ormációs Megállapodást.

1.2.

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások:

a)

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ctv.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott céginf ormáció
szolgáltatás,

b)

a Céginf ormációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről,
valamint a céginf ormáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendeletben
meghatározott céginf ormáció szolgáltatás, valamint

c)

a Szolgáltató által nyújtott kapcsolódó szolgáltatás.

1.3.

A Szolgáltatások részletes leírását az Online Céginf ormációs Szolgáltatás
Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 4. f ejezete tartalmazza.

Általános

1.4.

A Szolgáltatás igénybevételének általános szerződési f eltételeit az ÁSZF tartalmazza. A
Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF
letölthető a https://occsz.e-cegjegyzek.hu/ honlapról. Az Előf izető a jelen szerződés
aláírásával elismeri, hogy a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismerte és
kif ejezetten elf ogadja.

1.5.

A szolgáltatások díjával kapcsolatos szabályokat (f izetéssel, késedelemmel kapcsolatos
szabályok) az ÁSZF tartalmazza. A szolgáltatások díjait az ÁSZF mellékletét képező Árlista
tartalmazza. A Díjkeret mértéke jelen szerződés aláírásának időpontjában: 250.000,- Ft.

1.6.

A szolgáltatás ellenértékét az Előf izető a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján, a
számlán f eltüntetett f izetési határidőig, az ott megjelölt bankszámlaszámra átutalással f izeti
meg (f orintban kiállított számla esetén a Szolgáltató Budapest Banknál vezetett 10102086-

1 A Microsec zrt., a közbeszerzésről szóló, többször módosított 1995. évi XL. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 70. § (1) bekezdés
e) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján a Közbeszerzési Értesítő 2002. január 2-i számában KÉ-10038/2001. számon
közzétett közbeszerzési eljárás nyerteseként, az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer kizárólagos
információtovábbító szolgáltatója.
2 A jelen Szerződésben használt nagybetűs kifejezések a Microsec Céginformációs Általános Szerződési Feltételeiben
meghatározott jelentéssel bírnak.
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10273202-00000005 számú bankszámlájára, euróban kiállított számla esetén a Budapest
Banknál vezetett HU79-10102086-10273200-01000309 bankszámlájára).
1.7.

Az Előf izető az alábbi
továbbértékesítési céllal
kötelezettségeket:

jelölőnégyzet kitöltésével jelzi, amennyiben a Szolgáltatást
kívánja igénybe venni és vállalja az ehhez kapcsolódó

Disztribútorként megrendelem a Microsec zrt. céginf ormációs adattovábbítási
szolgáltatását. A szolgáltatást tovább kívánom értékesíteni, így vállalom a
kapcsolódó díjak megtérítését és az ÁSZF 15. f ejezetében meghatározott
speciális szabályok betartását.
1.8.

Az Előf izető kapcsolattartójának adatait a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatójában
meghatározott célból és jogalapon kezeli 3. Az Előf izető kapcsolattartójának adatai 4:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
E-számla kézbesítési e-mail cím 5:

1.9.

Amennyiben az Előf izető nem f ogadja be az elektronikus számlát, azt az alábbi jelölőnégyzet
kitöltésével jelzi:
Papír alapú számlát kérek és vállalom a kapcsolódó díjak megf izetését.

1.10.

A Szerződés határozatlan időre szól. A Szerződés megszüntetésével kapcsolatos szabályokat
az ÁSZF szabályozza.

Kelt:………………………………………………

Kelt: ………………………………………………

Előfizető

3
4
5

Szolgáltató

Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetősége: https://e-szigno.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html
Az Előfizető köteles kitölteni.
Amennyiben eltér a kapcsolattartó e-mail címétől.
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