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Tájékoztató a Black Box használatához kapcsolódó adatkezelésről 
 

mely az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. (továbbiakban: „ECM”)  

és  

a 2018. június 4-től üzemelő Black Box (továbbiakban: „BB”) rendszert használó ECM szerződött 
partner (továbbiakban: „Résztvevő”)  

közötti szerződés alapján a BB rendszer használatához kapcsolódóan tájékoztatást ad a Résztvevő, 
valamint a Résztvevő nevében eljáró felhasználó részére a BB szoftverhasználatához kapcsolódó 
adatkezelési információkról: 

1. Az ECM és a Résztvevő között szerződéses jogviszony van, melynek keretén belül valósul meg 
a BB rendszer használata.  

2. Az ECM és a BB rendszert programozó és üzemeltető Basesoft Solutions b.v. (továbbiakban 
„Basesoft”) között szerződéses jogviszony van, mely szerződés keretén belül történik a BB 
rendszer fejlesztése, ill. külön szerződés keretén belül történik a BB rendszer üzemeltetése. 
Mindkét tevékenység a cég székhelyén, Amsterdamban történik.  

A Résztvevőnek a felhasználók által a BB rendszerbe bevitt adatait a Basesoft szerverein tárolják. 

A BB rendszert üzemeltető Basesoft az adatfeldolgozásáról külön Adatvédelmi Irányelveket 
készített, amelyet az ECM magyar fordításban megküldött a Résztvevő részére, továbbá az 
irányelv elérhető az ECM honlapján. 

3. Az ECM a BB rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért díjat fizet a Basesoftnak. A Résztvevő 
nem fizet külön díjat a BB rendszer használatáért. 

4. A BB rendszer egy nemzetközi kooperáció keretén belül működik. Több európai uniós 
tagállambeli, az ECM-hez hasonló koordináló – Magyarországon közvetítő szervezet –, ill. ezek 
partnerei (résztvevői) is ugyanezt a rendszert használják. 

5. Tájékoztatjuk arról, hogy az ECM szintén egy felhasználója a rendszernek. Az ECM nem tud a 
Résztvevők nevében belépni és eljárni.  

6. Az ECM nem felelős a felhasználók által a Résztvevők nevében bevitt adatok tartalmáért: 

- az ún. master datáért, azaz a cégre jellemző adatok tartalmáért (cégnév, cím, adószám, 
bankszámlaszám, vezető, kapcsolattartó neve, elérhetőségei stb.), 

- a Résztvevő nevében eljáró felhasználó(k) eljárásáért és személyes adatainak 
tartalmáért, 

- a Résztvevő nevében a felhasználó(k) által rögzített adatok tartalmáért. 

Ezen adatok bevitele, karbantartása és frissítése a Résztvevő feladata és kötelessége. 

7. A felhasználó saját hatáskörben és felelősségre gondoskodik a belépéshez szükséges 
felhasználónév (esetleg e-mail cím) és jelszó biztonságos kezeléséről és megóvásáról. 

8. Az ECM a felhasználók által bevitt értékesítési adatokat adatfeldolgozóként összesíti, és ezen 
aggregált adatok alapján: 

a) rendeli meg a jogszabályban előírt szükséges hulladék mennyiség begyűjtését és 
kezelését, 

b) állítja össze a saját (ECM) hatósági jelentését, 
c) teljesíti a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét, és elősegíti, hogy azt a 

Résztvevő is teljesíteni tudja, 
d) az összesített adatokkal elemzéseket végez a várható piaci trendekre vonatkozóan azzal 

a céllal, hogy 
(i) megbecsülje a várható jövőbeli hulladék mennyiségek keletkezését 

terméktípusonként, hogy fel lehessen készülni a jövőbeli hulladékkezelésre; 
(ii) tervezni lehessen a hulladékkezelés jövőbeli finanszírozását. 
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9. Az ECM a felhasználók által bevitt nem értékesítési adatokat (személyes és céges) a 
következőkre használja: 

a) belépés és azonosítás, 
b) a Résztvevőre vonatkozó dokumentumok kiállítása (számlák, Visszatérítési értesítő, stb.), 
c) a Résztvevők értesítése, kapcsolattartás, 
d) a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása, 
e) segítségnyújtás, működés biztosítása. 

 

10. Az ECM ezen túlmenően a rendszerbe bevitt adatokat nem használhatja, és nem használja más 
célokra. A törvényi megfelelősség és a működés biztosításához szükséges kereteken kívül az 
ECM az adatokat nem osztja meg más felekkel. 

11. Az ECM mindent megtesz az adatok biztonságáért. 

12. A rendszert üzemeltető Basesoft külön Adatvédelmi Irányelveiben tájékoztat a Basesoftra 
vonatkozó adatfeldolgozási feladatokról, jogokról és kötelezettségekről. A Basesoft Adatvédelmi 
Irányelvek elérhetőségének tárgyában a fenti 2. pontban adtunk tájékoztatást. 
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