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Nyilatkozat 

 

Alulírott  

Cégnév:  

Székhely: 

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Nyilatkozatot tevő nevében eljárni, jognyilatkozatot tenni és jelen nyilatkozatot cégképviseleti joggal 
rendelkezőkén aláírni jogosult neve és beosztása:  

mint a WebEye Magyarország Kft.-vel (1043 Budapest, Dugonics utca 11..; cégjegyzékszám: Cg.01-09-
860532; adószám: 13539647-2-41), mint Szolgáltatóval a WebEye Szolgáltatás igénybevétele tárgyában 
létrejött Előfizetési szerződés alapján szerződéses jogviszonyban álló Adattulajdonos/Ügyfél 
(továbbiakban: Adattulajdonos/Ügyfél) utasítjuk a Szolgáltatót arra, hogy 

 

 amennyiben a WebEye szolgáltatás igénybevételére részünkre biztosított WebEye felhasználónevünk 
alatt a WebEye felületen berögzített gépjárművek rendszámadatához (beleértve a gépjármű egyedi 
megnevezését is); a gépjármű WebEye rendszerbe beérkezett utolsó GPS pozíció adataihoz (földrajzi 
szélesség, hosszúság, irányfok), a gépjármű sebesség adatához, valamint a gépjárműbe beszerelt WebEye 
fedélzeti eszköz egyedi azonosítójához /együttesen „továbbítandó adatok”/ - a WebEye Szolgáltató 
rendelkezésére bocsátott külön íven szövegezett nyilatkozatunkkal (Adathozzáférési nyilatkozat) – olyan 
harmadik személy részére (pl. fuvarszervező cégek, szállítmányozó cégek, fővállalkozó, stb.) engedtünk 
közvetlen hozzáférést, amely harmadik személy az üzleti tevékenysége során egyben Timo Com 
szolgáltatást is igénybe vesz,  

 

úgy a fentebb megjelölt továbbítandó adatokat teljes körűen adja át (továbbiakban: adattovábbítás) a 
TimoCom Soft- und Hardware GmbH (székhely: DE-40699 Erkrath, Bessemerstr. 2-4, 
Cégjegyzékszám: Amtsgericht Düsseldorf HRB-Nr. 34489; adószám: DE 189 439 213; továbbiakban: 
TimoCom) részére, kifejezetten az Adathozzáférési nyilatkozatunk  alapján hozzáférésre jogosult 
harmadik személy javára a TimoCom-ban való megjelenítés és elérhetőség céljából,  az erre a célra a 
Szolgáltató és a TimoCom között létrejött elektronikus rendszeren – open interface – keresztül, amennyiben 
a TimoCom a Szolgáltató irányában ez irányú adatkérést tesz.  

 

Tudomásul vesszük, hogy az Adathozzáférési nyilatkozatunkkal feljogosított harmadik személy(ek) 
kizárólag azon járműveink adataihoz, és csak azon időtartamig tud(nak) hozzáférni, amely járművek a 
WebEye rendszerben ezen feljogosított harmadik személy(ek) javára e célból létrehozott csoportba is 
berögzítésre kerültek, a csoportból való törlésükig. Tudomásunk van róla, hogy az adott járműnek ezen 
feljogosított harmadik személy javára létrehozott csoportjába történő berögzítése (beemelése), illetve a 
csoportból való törlése a mi feladatunkat képezi. Tudomásunk van arról, hogy a WebEye rendszer minden 
nap 0:00 órakor frissíti ezeket az adatokat, azaz az általunk történt csoportba beemelés vagy onnan törlés 
csak a következő nap 0:00 órakor fog hatályosulni. Az általunk hibásan, hiányosan, késedelmesen, vagy 
bármely más okból nem megfelelően végrehajtott csoportba való beemelés vagy onnan történő 
kimozgatásból eredő esetleges következményekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.  
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A fenti utasításunkkal egyidejűleg, mint Adattulajdonos/Ügyfél az alábbi nyilatkozatot tesszük a 
Szolgáltató irányában: 

1. A fentiekben körülírt továbbítandó adatok az üzleti titkunknak minősülnek. Erre figyelemmel 
kijelentjük, hogy a Szolgáltató által az általunk Adathozzáférési nyilatkozatban megjelölt harmadik 
személy(ek) valamint a TimoCom részére történő adattovábbítás nem minősül az üzleti titkunk 
Szolgáltató általi megsértésének.  
 

2. Tudomásul vesszük, hogy a jelen nyilatkozatunk alapján a Szolgáltató a tárgyi adattovábbítást 
mindaddig folytatja, ameddig a saját WebEye csoportunk alatt berögzített gépjármű az Adattovábbítási 
nyilatkozat alapján feljogosított harmadik személy(ek) WebEye csoportjából ki nem kerül valamint 
mindaddig, amíg annak megszüntetését a Szolgáltatótól írásban nem kérjük, kivéve a 7-8. pontban 
foglaltakat. 
 

3. Tudomásunk van arról, hogy a Szolgáltató a fenti utasításunkban megjelölt adattovábbítást kizárólag a 
jármű fedélzeti eszközről a Szolgáltató WebEye rendszerébe beérkezett továbbítandó adatok 
tekintetében tudja teljesíteni. A WebEye rendszerbe a Szolgáltatónak fel nem róható okból be nem 
érkezett továbbítandó adatok átadásának elmaradásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.  

 
4. Tudomásul vesszük, hogy a Szolgáltató a fentiekben rögzítettekhez képest többlet adatszolgáltatásra 

vagy eltérő adatszolgáltatásra jelen nyilatkozatban foglaltak alapján nem kötelezhető.  
 

5. Kijelentjük, hogy amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okból nem vagy nem megfelelő 
minőségben, vagy hiányosan tudja az adattovábbítást teljesíteni, úgy azért a Szolgáltatót felelősség nem 
terheli, vele szemben követeléssel, kártérítési igénnyel nem lépünk fel.  

 
6. Kijelentjük továbbá, hogy a Szolgáltatót felelősség nem terheli a TimoCom által külön jogviszony 

keretében az Adathozzáférési nyilatkozatban megjelölt harmadik személy(ek) részére nyújtott 
szolgáltatás elérhetőségéért, minőségéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, szüneteléséért, 
felfüggesztésért valamint a szolgáltatásnyújtás megszüntetéséért, így a Szolgáltatóval szemben ezen 
okból követeléssel, kártérítési igénnyel nem lépünk fel. Tudomásunk van arról, hogy a továbbítandó 
adatoknak a TimoCom szolgáltatói felületén történő megjelenítése a TimoCom hatáskörébe és 
feladatkörébe tartozik, így a Szolgáltatót az adattovábbításon túl egyéb kötelezettség e tárgykörben nem 
terheli.  

 
7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a) a Szolgáltatóval megkötött WebEye Szolgáltatás Előfizetési 

szerződésünk felfüggesztésre kerül, vagy b) bármely okból a Szolgáltató jogszerűen korlátozza a 
WebEye rendszerbe beérkező adatainkhoz történő hozzáférést, úgy a felfüggesztés vagy korlátozás 
időtartama alatt a Szolgáltató a fenti adattovábbítást nem teljesíti. Tudomásunk van arról, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a WebEye rendszerbe a WebEye fedélzeti eszközből adatok nem 
érkeznek. Tudomásul vesszük, hogy bár a korlátozás ideje alatt a WebEye fedélzeti eszközökről a 
WebEye rendszerbe érkezik adat, azokat sem a korlátozás ideje alatt, sem a korlátozás megszűnését 
követően pótlólag a Szolgáltató nem köteles továbbítani. A korlátozás ideje alatt keletkezett adatok a 
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korlátozás feloldását követően kizárólag a WebEye Szolgáltatás keretében és csak számunkra jelennek 
meg.   Tudomásul vesszük továbbá azt, hogy amennyiben a Szolgáltatóval kötött WebEye Szolgáltatási 
Előfizetési Szerződésünk bármely okból megszűnik, úgy azzal egyidejűleg a fenti adattovábbítás teljes 
körűen, automatikusan, a jövőre nézve megszűntetésre kerül.  

 
Amennyiben az Előfizetési Szerződés valamely Előfizetése szűnik meg oly módon, hogy további 
Előfizetések hatályban maradnak, úgy a Szolgáltató az adattovábbítást csak a megszűnt Előfizetéssel 
érintett járműre szünteti meg automatikusan, az Előfizetés megszűnésének időpontjával.  
 
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a 7. pont első bekezdésében rögzített felfüggesztés vagy 
korlátozás megszűnését követően az WebEye Szolgáltatás Előfizetési szerződésünk hatályban marad, 
úgy a Szolgáltató a fenti adattovábbítást a felfüggesztés vagy korlátozás megszűnésétől a jelen 
nyilatkozatban foglaltak szerint újra teljesíti. Tudomásul vesszük továbbá, hogy amennyiben a 
Szolgáltatóval kötött WebEye Szolgáltatás Előfizetési szerződésünk bármely okból megszűnik és a 
Szolgáltatóval új Előfizetési szerződést kötünk, úgy a Szolgáltató a fenti utasításban foglalt 
adattovábbításra ezirányú jelen nyilatkozattal egyező tartalmú írásbeli utasításunk hiányában nem 
kötelezhető. 
 

8. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a Szolgáltató és TimoCom közötti együttműködés bármely 
okból megszűnik, úgy a fenti utasításban foglalt adattovábbítás is automatikusan megszüntetésre kerül. 
 

9. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a TimoCom a WebEye Szolgáltatás Előfizetési Szerződésünk 
hatálya alatt bármely, a Szolgáltatónak fel nem róható okból kifolyólag a Szolgáltató irányába –  akár 
ideiglenesen, akár véglegesen – megszünteti az Előfizetési Szerződésbe bevont járműveink 
útvonaladatainak lekérését, úgy az ebből eredő adattovábbítás elmaradásért a Szolgáltatót felelősség 
irányunkba nem terheli.  

 

Kelt: …………….2015. ……………. 

_____________________ 

Adattulajdonos/Ügyfél 1 

                                                             
1 Cégszerű aláírás /Bélyegző lenyomat és képviselő(k) aláírása/ 


