
  

 
 

        ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

 
 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a DATASHRED         
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 5093 Vezseny, Templom u. 1.; adószám:           
23188819-2-16; bankszámlaszám: 11734073-20014184; képviseletében: Nagy Ernő ügyvezető)       
mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által nyújtott biztonságos adathordozó megsemmisítésre vonatkozó         
általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat,          
amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen           
dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül           
írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

 
1. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
1.1. Vállalkozó által vállalt adathordozó megsemmisítési szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza az          

eseti megrendelésektől függően és az abban foglaltak szerint: 
 

● adathordozók gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezése: kiszállítása,      
összeszerelése, használatba adása 

● tároló egységek rakodása, csomagolása 
● megrendelő által szállításra összekészített (zsákolt, dobozolt, kötegelt) iratanyag        

elszállítása 
● konténer elszállítása, cseréje 
● megsemmisítés zúzással 

 
2. A TELJESÍTÉS SZABÁLYAI 

 
2.1. Megrendelő az általa igénybe venni kívánt szolgáltatást a Vállalkozó jelen szerződésben           

rögzített kapcsolattartója részére a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartó, illetve a          
kapcsolattartó által meghatalmazott személy útján rendeli meg. 
 

2.2. Megrendelő megrendelését írásban e-mailen, telefonon (+36/70-395-2224), Vállalkozó       
weblapján (www.datashred.hu) adhatja le, az alábbi adatok megadása mellett: 

● szolgáltatás megnevezése, 
● mennyiség meghatározása, 
● egyedi igények meghatározása. 

 
Vállalkozó megrendeléseket munkanapon, munkaidőben 09:00-16:00 óra között fogad, a         
megrendelések teljesítését 5 munkanapon belül vállalja, kivéve ha Felek ettől eltérő           
időpontban állapodnak meg. 
 

2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az adathordozó megsemmisítési tevékenység végzéséhez         
engedélyekkel, megfelelő tapasztalattal, szakmai felkészültséggel és tárgyi eszközzel        
rendelkezik. 
 

2.4. A megsemmisítésre váró adathordozók gyűjtésére szolgáló tároló (konténer, doboz)         
kiszállítása, használatba adása: 
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A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése            
körében a Vállalkozó a Megrendelőnél folyamatosan keletkező, és megőrzési kötelezettség          
körén kívül eső adathordozókat megsemmisíti, azok gyűjtésére Megrendelő igénye szerint          
DATASHRED megsemmisítő konténereket, hullámkarton dobozokat, vagy zsákot biztosít. 







● DATASHRED gyűjtőkonténer: a zúzásra váró adathordozók gyűjtésére szolgáló 
hullámkarton tároló, melyplombával zárt, és cca. 45 kg adathordozó gyűjtésére, 
tárolására és szállítására alkalmas. Méretei (szé*mé*ma): 50 cm * 50cm * 80 cm.

● Zsák (műanyag vagy papír): cca. 20 kg adathordozó csomagolására, szállítására 
alkalmas.

A Megrendelő eseti megrendelése esetén, Vállalkozó DATASHRED gyűjtőkonténereket,        
dobozokat, zsákokat Megrendelő használatába ad oly módon, hogy azokat Vállalkozó készre           
szerelten szállítja ki a Megrendelő által megjelölt címre, melyet Megrendelő Teljesítést igazoló            
munkalap aláírásával igazol. 

2.5. Az megsemmisítendő adathordozók elszállítása 

2.5.1. Az adathordozók gyűjtésére szolgáló konténereket, zsákokat, kötegeket Megrendelő        
erre vonatkozó megrendelése esetén, Vállalkozó megsemmisítés céljából, előre        
egyeztetett időpontban, minimum öt (5) munkanapon belül elszállítja, melyet         
Megrendelő a Teljesítést igazoló munkalap aláírásával igazol. A szállítás minden          
esetben zárt, szennyeződésmentes tehergépkocsival történik, Vállalkozó fióktelepére.  

2.5.2. Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó fuvareszközzel történő bejutását az         
elszállításra egyeztetett időpontban. 

2.6. Kiegészítő szolgáltatás: csomagolás, rakodás, várakozás 
2.6.1. Vállalkozó Megrendelő előzetesen, megrendelésben jelzett igénye esetén a        

megsemmisítendő iratokat, adathordozókat csomgolja. jogosult, melyet Vállalkozó a        
“Rakodói óradíj” érvényesítésével számol el minden megkezdett órára. 

2.6.2. A szállítási díj tartalmaz 30 perc rakodást, mely a szállításra előkészített, csomagolt            
iratanyag teherautóba történő rakodását tartalmazza. A 30 percet meghaladó         
rakodási időtartam esetén Vállalkozó “Rakodói óradíjat” számol el minden         
megkezdett órára. 

2.6.3. Amennyiben Vállalkozó a megsemmisítendő adathordozókat Megrendelőnek      
felróható okból – pl. mert a teljesítést igazoló munkalap kiállításában, aláírásában, a            
megsemmisítendő anyag szállításra történő előkészítésében, vagy a bejutás        
biztosítását illetően késlekedett – az előre egyeztetett időpontban elszállítani nem          
tudja, 30 perces várakozást követően minden megkezdett órára várakozási óradíjra          
jogosult, melyet Megbízott a “Rakodói óradíj” érvényesítésével számol el. 

2.7. Az adathordozók megsemmisítése 

A szerződő felek rögzítik, hogy az adathordozók megsemmisítése a Vállalkozó 2360 Gyál,            
Heltai Jenő u. 73. szám alatt található fióktelepén, biztonságtechnikai és környezetvédelmi           
szempontoknak megfelelően, nagy teljesítményű zúzógéppel történik. 
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3. KÁRFELELŐSSÉG 
 

3.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő tartozik felelősséggel azért, hogy 
3.1.1. az átadott adathordozók a saját tulajdonát képezik, 
3.1.2. az átadott adathordozók veszélyes hulladékot, környezetre ártalmas tárgyat, továbbá         

olyan anyagot, amely a zúzógépet károsíthatja, nem tartalmaz 
3.1.3. a megsemmisítésre kerülő adathordozó - amennyiben arra a határozott ideig történő           

megőrzési kötelezettség vonatkozik - kizárólag lejárt őrzési idejű adathordozót         
tartalmaz. 

 
3.2. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a jelen szerződés 5. pontjában foglalt titoktartási           

kötelezettség betartásáért, a megsemmisítésre átvett adathordozók megsemmisítéséért,       
valamint a megsemmisítéssel kapcsolatos hatósági és környezetvédelmi szabályok        
betartásáért. 
 

3.3. Vállalkozó jogosult a tároló egységekbe (konténerbe, dobozba, zsákba) közvetlenül a          
megsemmisítést megelőzően betekinteni annak érdekében, hogy ellenőrizze, és elkerülje,         
hogy a zúzógépbe valóban nem kerül azt potenciálisan károsító anyag, vagy tárgy. 
 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

4.1. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű és határidőben történt teljesítése ellenében         
Vállalkozó javára a weblapon szereplő Díjtáblázat szerint, vagy egyedi megállapodás alapján           
vállalkozói díjat köteles fizetni. 
 

4.2. Vállalkozó az őt megillető vállalkozói díjról: 
 

4.2.1. az üres, gyűjtésre szolgáló tárolók esetén Megrendelő telephelyén történő         
kihelyezését követően, Megrendelő által Vállalkozó által kiállított teljesítést        
igazoló munkalapon az átadás-átvétel igazolásával jogosult számlát       
kiállítani. 

4.2.2. a megtelt gyűjőkonténerek elszállítása és az adathordozók megsemmisítése        
esetén a megtelt konténerek Megrendelő telephelyén történő       
átadás-átvételét követően, melyet Megrendelő a teljesítést igazoló       
munkalapon aláírásával igazol, valamint az adathordozók Vállalkozó által        
történő megsemmisítését követően jogosult számlát kiállítani. 

4.2.3. Megrendelő köteles a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla        
kiállításától számított 15 napon belül Vállalkozó 11734073-20014184 számú        
bankszámlája javára a vállalkozói díjat banki átutalás útján megfizetni.         
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot         
köteles Vállalkozó javára megfizetni. 

 
 

5. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
 

5.1. A Vállalkozó vállalja, hogy minden egyes tényt, információt, adatot, amely a Megrendelő            
tevékenységével, eljárási rendjével, szervezetével kapcsolatban a szolgáltatás teljesítése        
során tudomására jutott, a mindenkor vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek         
megfelelően időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként, valamint személyes adatként kezel,          
szigorúan bizalmasnak tekint, és azt, a Megrendelő külön utasítása nélkül harmadik személy,            
vagy nyilvánosság elé semmilyen formában tovább nem adja. 
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5.2. A Vállalkozó az általa a szolgáltatás teljesítéséhez alkalmazott munkatársakat, alvállalkozókat          

írásban tájékoztatja ezen titoktartási kötelezettség tartalmáról és terjedelméről. Ezen felül          
Vállalkozó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a bizalmas információkhoz           
munkatársai, alkalmazottai, alvállalkozói csak jogosultan és indokolt mértékben férjenek         
hozzá. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kapcsán felmerülő esetleges hulladékgyűjtési            
tevékenység 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ 17.a pontja szerinti gyűjtője a Megrendelő. 

 
A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést csak írásban jogosultak módosítani. A             
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más hatályos           
jogszabályok rendelkezései a megfelelően irányadóak. A jelen szerződés 4 (négy) oldalból           
áll.Felek kijelentik, hogy a szerződésben szereplő valamennyi személyes adataikat bizalmasan          
kezelik az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (GDPR) rendeletében foglaltak szerint, azokat            
magukra nézve kötelezőnek tekintik. 
 

 
 

Budapest, 2019.05.01. 
 
 
 

 Nagy Ernő 
ügyvezető 

Datashred Kft. 
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