
Az N1 Soft Elektronikai és Szolgáltató Bt. (N1 Soft Bt.) és üzleti partnerei közötti 

szerződésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

 

A szolgáltatás megrendelésére, illetve áru vásárlására irányuló szerződés megkötése kapcsán az N1 Soft 

Bt. az Ön személyes adatainak kezelőjeként jár el. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben 
az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére. 

 

1. Az adatkezelő adatai 

 
·cégnév: N1 Soft Elektronikai és Szolgáltató Bt. 

·cégjegyzékszám: 13-06-071091/4 

·székhely: 2120 Dunakeszi Mihály u. 17. 
·telefonszám: +36 954 5183 

·e-mail: kapcsolat@n1soft.hu 

 
Az N1 Soft Bt. szoftverfejlesztéssel, elektronikai eszközök gyártásával és kereskedelmével, valamint 

vagyonvédelmi rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó gazdasági társaság. Az adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 

 

2. Az Ön adatkezelés által érintett személyes adatai 

 

Amennyiben Ön az N1 Soft Bt. ügyfele, vagy annak személyes képviselője, vagy kapcsolattartásra 
kijelölt tagja/dolgozója a kezelt személyes adatai a következők: név és kapcsolattartási adatok. 

 

A személyes adatokat a szerződéskötésig kezeli az N1 Soft Bt. az alábbi a jogcímen. A szerződéskötést 

követően az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés szabályai az irányadóak. 
Amennyiben az előkészületeket követően nem kerül sor szerződéskötésre, a személyes adatokat az N1 

Soft Bt. a partner kérésére törli. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja, célja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ön között (vagy az Ön által képviselt jogi személy között) 
létrejött szerződés. Az adatkezelés célja: 

 

- az említett szerződés teljesítése érdekében az érintett felek, illetve a képviseletükben eljáró 

személyek beazonosíthatóságának biztosítása (név) 
- kapcsolattartáshoz szükséges adatoknak a biztosítása (kapcsolattartási adatok) 

- a szerződés szerinti elszámoláshoz szükséges adatok (folyószámla) 

- továbbá a szerződéshez kapcsolódóan az N1 Soft Bt.-t terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. számla 
kiállítása, adóbevallás elkészítése) teljesítéséhez, illetve jogok érvényesítéséhez szükséges adatok 

rendelkezésre állása (pl. adószám)  

 
A személyes adatainak szolgáltatása részben a szerződés megkötésének feltétele, másrészt a N1 Soft 

Bt.-t terhelő további jogi kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a személyes adatok 

hiányában a szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges. 

 
Az Adatkezelő szerződéses kapcsolataiban alkalmazott megállapodások egyes típusainál az N1 Soft Bt.-

vel szerződő fél a teljesítés elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket (mint a Ptk. szerinti 

közreműködőket) jelöl meg. A közreműködő az Adatkezelővel szerződő fél munkavállalója, 
megbízottja, akinek nevét és kapcsolattartási adatait (pl. céges telefonszám, és e-mail cím), a vonatkozó 

polgári jogi, és munkajogi előírásoknak megfelelően, az adott szerződő fél a N1 Soft Bt.-nek átadja. 

 

4. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei 

 

Az Ön személyes adatait az N1 Soft Bt. a céggel szerződött könyvelő részére átadja.  

mailto:kapcsolat@n1soft.hu

