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1. számú melléklet 
 
Adatfeldolgozók listája 
 

 Név Elérhetőségek Kezelt adatok Adatfeldolgozáshoz 
kapcsolódó tevékenység 

Külföldi adattovábbítással összefüggő 
információk 

1 KBOSS.hu Kft. 
1031 Budapest, 

Záhony u. 7., 
info@szamlazz.hu  

regisztráció során megadott e-
mail cím 

szolgáltatási díjról kiállított 
számla elküldése az érintettek 

részére 
- 

2 könyvelő …. 

https://smuc.io weboldalon 
keresztül igénybe vehető 
szolgáltatás ellenértékét 
kiegyenlítő természetes 

személyek neve, számlázási 
címe 

https://smuc.io weboldalon 
keresztül igénybe vehető 
szolgáltatás ellenértékét 

kiegyenlítő egyéni vállalkozók 
neve, számlázási címe, 

adószáma  

Társaság részére könyvelési 
szolgáltatások nyújtása - 

3 Sendinblue 
7 Rue De Madrid, 
Párizs 8 75008, 
Franciaország, 

dpo@sendinblue.com  

hírlevélküldésre feliratkozott 
természetes személyek neve, 

cégnév, e-mail címe 

hírlevélküldésre szolgáló 
online felület biztosítása, 

üzemeltetése 

Az adatkezeléssel összefüggésben 
adattovábbítás történik harmadik országokba al-
adatfeldolgozók részére (Amerikai Egyesült 
Államok, India). 
Az adatfeldolgozó szavatosságot vállal azért, 
hogy a továbbított személyes adatok 
vonatkozásában a GDPR által megkövetelt és 
abban garantált védelmi szintet biztosítja a 
személyes adatok vonatkozásában.  
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Adattovábbítás alapja: adatkezelő és al-
adatfeldolgozó közötti szerződéses 
rendelkezések (Standard Contractual Clauses 
(SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve 
alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti 
Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU 
Modell Szerződés alapján. 
Az al-adatfeldolgozók listája, akiknek az 
adatfeldolgozó a személyes adatokat továbbítja, 
az alábbi linken érhető el:  
https://drive.google.com/file/d/1pApkR8b8daIDg
upSEpWhp0gYLftDAwtT/view 

4 HOV9 Kft. 

2310 
Szigetszentmiklós, 

Kéktó köz 9/B. 
info@hov9.hu 

….. 

www.smuc.io weboldal 
fejlesztésével, illetve 

üzemeltetésével 
kapcsolatosinformatikai (IT) 

feladatok ellátása 

- 

5 Cloudways Ltd 

52 Springvale, Pope 
Pius XII Street Mosta 

MST2653, Málta, 
privacy@cloudways.co

m  

Weboldalhoz tartozó felületek 
hostingja 

https://smuc.io weboldalhoz 
kapcsolódó tárhelyszolgáltatás 

nyújtása 
….. 

6 OVH Hosting 
Ltd. 

…… OVH SAS, Data 
Protection Officer, 2 rue 

Kellermann, 59100 
Roubaix, Franciaország 

Streamhez tartozó elemek 
hostingja 

https://smuc.io weboldalhoz 
kapcsolódó tárhelyszolgáltatás 

nyújtása 

…. 
https://www.ovh.ie/support/termsofservice/OVH

%20IE%20Sub%20processors.pdf  

7 Dot Creative 
Kft. 

1123 Budapest, 
Nagyenyed utca 16. 

fszt. 1., 
……@dotcreative.hu 

azok a személyes adatok, 
melyekhez a Társaság 
„SMUC” név alatt kínált 

szolgáltatásával 
összefüggésben létrehozott 

social media oldalak 

a Társaság „SMUC” név alatt 
kínált szolgáltatásával 

összefüggésben létrehozott 
social media felületek 

kezelése  

- 
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felhasználói a Társaságnak 
hozzáférést engednek (a 

social media oldalon kifejtett 
aktív magatartásukkal)  

8 Google Ireland 
Limited 

Gordon House, Barrow 
Street Dublin 4, 

Írország 

a https://smuc.io weboldalra 
ellátogató, a Google Analytics 

cookie-k használatát 
engedélyező érintett internet-

szolgáltatójának 
megnevezése, IP címe, 

szoftverböngésző 
verziószáma, operációs 

rendszer típusa, a holnapon 
meglátogatott oldalak, 

weboldal eléréséhez használt 
keresőszavak, a weboldal, 

ahonnan az érintett 
www.smuc.io weboldalt elérte 

Google Analytics szolgáltatás 
működésének biztosítása a 
https://smuc.io weboldalon 

…. 

9 
Stripe 

Payments 
Europe Limited 

1 Grand Canal Street 
Lower, Grand Canal 
Dock, Dublin, D02 

H210, Írország, 
privacy@stripe.com  

a https://smuc.io weboldalon 
keresztül a szolgáltatás díját a 

Stripe rendszerének 
használatával kiegyenlítő 
érintett bankkártyájának 

száma vagy 
bankszámlaszáma, a fizetendő 

szolgáltatási díj összege, 
vásárlás időpontja 

https://smuc.io weboldalon a 
Stripe online fizetési megoldás 

biztosítása 

Az adatkezeléssel összefüggésben 
adattovábbítás történik harmadik országokba al-
adatfeldolgozók részére (Amerikai Egyesült 
Államok). 
Az adatfeldolgozó szavatosságot vállal azért, 
hogy a továbbított személyes adatok 
vonatkozásában a GDPR által megkövetelt és 
abban garantált védelmi szintet biztosítja a 
személyes adatok vonatkozásában.  
Adattovábbítás alapja: adatkezelő és al-
adatfeldolgozó közötti szerződéses 
rendelkezések (Standard Contractual Clauses 
(SCC) az EU 95/46/EC Adatvédelmi Irányelve 
alapján, amelyet az EU 29 cikk szerinti 
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Munkacsoportja jóváhagyott a 2010/87/EU 
Modell Szerződés alapján. 
Az al-adatfeldolgozók listája, akiknek az 
adatfeldolgozó a személyes adatokat továbbítja, 
az alábbi linken érhető el: https://stripe.com/en-
hu/service-providers/legal  

10 
Quantcast 

International 
Limited  

Beaux Lane House 
Lower Mercer Street, 
1st Floor, Dublin 2, 

Írország, 
contact.dublin@quantc

ast.com  

  

 

 


