
ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT TÁJÉKOZTATÓ  

Az adattovábbításra vonatkozó nyilatkozat: Az adatkezeléssel érintett (a 2011. évi CXII. törvény az információs 
önrendelkezési jogról 3. § 1. pontja szerinti természetes személy, a továbbiakban: érintett) és az 
információszabadságról nyilatkozatával az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) (a továbbiakban: GDPR) 20. cikk 1. bek. szerinti jogával élve önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Consil Kft. és az AmRest Kávézó Kft., mint adatkezelő által a www.sobras.us weboldalon és a Sobras 
mobil alkalmazás rendszerében kezelt, a hozzájárulásban egyértelműen megjelölt személyes adatai a OTP Mobil 
Kft. (1143 Budapest, Hungária kft. 17-19.., Cg.: 01-09-174466, továbbiakban: OTP Mobil Kft.) címzett részére 
továbbításra kerüljenek azok címzett általi, önálló adatkezelési tevékenység végzése céljából.  

Az érintett a GDPR 20. cikk 1. bek. szerinti jogával élve önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja továbbá ahhoz 
is, hogy a a Consil Kft. és az AmRest Kávézó Kft., által a www.sobras.us weboldalon és a Sobras mobil alkalmazás 
igénybevétele kapcsán az általa megadott és a a Consil Kft. és az AmRest Kávézó Kft.,által kezelt adatok, név, e-
mail cím, telefonszám, számlázási cím, bankkártyadatok és szállítási cím adatok az OTP Mobil Kft. részére 
továbbításra kerüljenek azok címzett általi adatkezelési tevékenység végzése (adatfrissítés) céljából. 

Az adatkezelő kötelezettsége: Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az általa kezelt, hozzájárulásban 
megjelölt személyes adatokat a kérelem kézhezvételével egyidejűleg, késedelem nélkül köteles a címzett részére 
átadni, vagy azokhoz a címzett részére hozzáférést biztosítani az adatvédelmre, ill. adatbiztonságra vonatkozó 
előírások megtartása mellett.  

Az adattovábbítás célja: a címzett és az érintett között létrejött szerződés teljesítéséhez (a www.sobras.us 
weboldalon és Sobras mobilalkalmazás) szükséges, adatkezelő által kezelt személyes adatok címzett 
rendelkezésére bocsátása.  

Az adattovábbítás terjedelme:  

Az OTP Mobil Kft. címzett részére történő adattovábbítás esetén: az érintett által megadott adatok, név, e-mail 
cím, telefonszám, számlázási cím, bankkártyadatok és szállítási cím adatok. 

Az érintetthez tartozó fizetési rendszer (SimplePay) üzemeltetését végző adatkezelő (OTP Mobil Kft.), mint 
címzett részére történő adattovábbítás esetén a a Consil Kft. és az AmRest Kávézó Kft., által kezelt, a 
www.sobras.us weboldalon és a Sobras mobilalkalmazás igénybevétele során megadott adatok, név, e-mail cím, 
telefonszám, számlázási cím, bankkártyadatok és szállítási cím adatok. 

Az érintettet megillető jogok:  

• a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog,  
• a kezelt személyes adatainak helyesbítéshez való jog,  
• a kezelt személyes adatainak törléséhez való jog,  
• az adatkezelés korlátozásához való jog,  
• az adathordozhatósághoz való jog,  
• a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozáshoz való jog,  
• a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslathoz való jog.  

Jogorvoslat: Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelme esetén, jogai védelme érdekében 
jogosult panaszt, ill. bejelentést előterjeszteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
előtt (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., Telefon: +36 (30) 683-5969, 
ill. +36 (30) 549-6838, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu), illetőleg bírósághoz (a 
választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék) fordulhat.  
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Tudomásul veszem, hogy a Consil Kft. és az AmRest Kávézó Kft., adatkezelő által a(z) [www.sobras.us és Sobras 
mobilapplikáció] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., 
mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, 
számlázási cím, bankkártyadatok és szállítási cím. 
 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési 
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 
 
Alulírott személyes adatok kezelésével érintett a jelen nyilatkozatom útján a GDPR 20. cikk. (1) bekezdésében 
írt jogommal élve megfelelő és érthető tájékoztatás birtokában a Sobras mobil alkalmazásban történő 
véglegesített regisztrációmmal önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, és kérem, hogy a Consil Kft. és az 
AmRest Kávézó Kft.,mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) által a www.sobras.us weboldalon és Sobras 
mobil applikációban tárolt, ill. kezelt személyes adataim közül a hozzám, mint Érintett a adataimat, név, e-mail 
címem, telefonszámom, számlázási címem, bankkártyadataim és szállítási címem az OTP Mobil Kft-nek (1143 
Budapest, Hungária kft. 17-19., a továbbiakban: címzett) címzett részére továbbítsa a köztem és a címzett között 
létrejött szerződés (Sobras mobil alkalmazás használata) teljesítése érdekében.  

Alulírott személyes adatok kezelésével érintett a jelen nyilatkozatom útján a GDPR 20. cikk. (1) bekezdésében írt 
jogommal élve megfelelő és érthető tájékoztatás birtokában a a www.sobras.us weboldalon és Sobras mobil 
alkalmazásban történő véglegesített regisztrációmmal önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, és kérem, 
hogy a Consil Kft. és az AmRest Kávézó Kft., mint adatkezelő által kezelt adataimat, név, e-mail címem, 
telefonszámom, számlázási címem, bankkártyadataim és szállítási címem továbbítsa az OTP Mobil Kft részére.  

Alulírott megfelelő, részletes és érthető tájékoztatás birtokában kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy a 
címzett részére továbbított személyes adataimat a címzett, mint önálló adatkezelő a közöttünk létrejött szerződés 
teljesítése érdekében kezeli. Alulírott kijelentem, hogy a címzett, mint önálló adatkezelő által végzett adatkezelés 
tekintetében előzetesen megfelelő, részletes és érthető tájékoztatást kaptam az általa végzett adatkezelés lényeges 
jellemzői (kezelt személyes adatok köre, a személyes adataim megismerésére jogosultak, az adatok továbbítása, 
az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés időtartama, az engem megillető jogok, ill. a jogorvoslat, stb.) tekintetében. 
Alulírott tudomásul veszem, hogy a címzett és köztem létrejött szerződés jogalapja a szerződés teljesítése.  

 


