Megbízási szerződés

mely létrejött egyrészről a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Ángyán János u. 1.; adószám:
20779694-2-02, cg.: 02-14-000069, képviseli: Andricz Bertold, ügyvezető igazgató), mint megbízó
másrészről NÉV (szül.: …….., an.: ….., lakcím: ……. elérhetőség: …………) mint megbízott, a továbbiakban
együttesen, mint szerződő felek között, az alábbiakban írt feltételek szerint.
Preambulum
Felek egyezően megállapítják, hogy Megbízott önkéntesen jelentkezett Megbízónál, hogy Megbízó 7635 Pécs,
Ángyán János u. 1. szám alatti székhelyén, a Pécsi Állatkertben önkéntes feladatokat lásson el.
Felek megállapítják, hogy ezen megállapodás a …………….. intézménnyel kötött ……… számú
megállapodáson alapszik.
1. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó Megbízottat megbízza az alábbi feladatok ellátásával:
- megbízó által rendezett rendezvényeken segítői, szervezői feladatok ellátása,
- látogatók informálása,
- parkgondozás,
- takarítási feladatok,
- animátori feladatok.
2. A megbízási szerződés ……………... közötti időszakban, határozott időre jön létre.
3. Megbízott a megbízást jelen Szerződés fennállása alatt folyamatosan, a Megbízó utasításai, valamint tőle
elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint köteles ellátni. Megbízott a megbízást jelen
szerződés aláírásával, önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül elfogadja.
4. A jelen megbízás teljesítése során a Megbízó részéről a Megbízott utasítására jogosult személy:
Friesz Judit
5. Megbízott munkája során köteles a Megbízó belső szabályainak betartására, melyet Megbízott megismert.
6. Megbízott tudomásul veszi, hogy munkavégzésekor az élet és vagyonbiztonság elsődlegessége alapján köteles
eljárni.
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7. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó által üzemeltetett Pécsi Állatkert területe a vadállatokra és a
munkaterületen használt gépekre, eszközökre tekintettel fokozott figyelmet és odafigyelést igénylő
munkaterületnek számít. Megbízott tevékenysége erre tekintettel fokozott odafigyelést igényel. Erre
tekintettel Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben munkavégzése körében valamit nem ért,
munkavégzés tekintetében elbizonytalanodik, azonnal információért fordul a vezetésére kijelölt személyhez.
Megbízott tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan munkát végezhet, melyre egyértelmű utasítást kapott, a Pécsi
Állatkert területén önálló, felhatalmazás nélküli, improvizatív munkavégzésnek nincs helye.
8. Megbízott a feladatai ellátása érdekében köteles a Megbízó részéről előre egyeztetett időpontban a 7635 Pécs,
Ángyán János u. 1. szám alatt megjelenni.
9. Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármilyen tudomására jutott – a Megbízó tevékenységével, érdekeivel
összefüggő – üzleti, üzemi vagy Megbízó működésével kapcsolatos egyéb információt bizalmasan kezel,
ezen adatokat és információkat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, nem szolgáltatja ki,
valamint saját célra nem használja fel.
10. Megbízott megbízási jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megbízó
jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti.
11. Tájékoztatás a személyhez fűződő jogok megbízási jogviszonyból eredő korlátozásáról: A Megbízott
személyhez fűződő jogait tiszteletben kell tartani. A Megbízott személyhez fűződő joga akkor korlátozható,
ha a korlátozás a megbízási jogviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és
a cél elérésével arányos. A személyhez fűződő jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható
tartamáról a Megbízottat előzetesen tájékoztatni kell. A Megbízott a személyhez fűződő jogáról általános
jelleggel előre nem mondhat le. A Megbízott személyhez fűződő jogáról rendelkező jognyilatkozatot
érvényesen csak írásban tehet. A Megbízó a személyhez fűződő jogok védelme tárgyában az alábbiak szerint
tájékoztatja Megbízottat.
12. A Megbízottól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem
sérti, és a megbízási jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A
Megbízottal szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely jog gyakorlása, vagy
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A Megbízó köteles a Megbízottat tájékoztatni személyes
adatainak kezeléséről. A Megbízó a Megbízottra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel
csak törvényben meghatározott esetben vagy a Megbízott hozzájárulásával közölhet. A megbízási
jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a Megbízó a Megbízott személyes adatait – az
adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára
átadhatja. Erről a Megbízottat előzetesen tájékoztatni kell. A Megbízottra vonatkozó adatok statisztikai
célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra
alkalmatlan módon – átadhatók. A Megbízó a Megbízottat csak a megbízási jogviszonnyal összefüggő
magatartása körében ellenőrizheti. A Megbízó ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök,
módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A Megbízott magánélete nem ellenőrizhető. A
Megbízó előzetesen tájékoztatja a Megbízottat azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek
a Megbízott ellenőrzésére szolgálnak.
13. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről: A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy a megbízási
szerződésben meghatározott személyes adatait a szerződés teljesítése, és a megbízási jogviszonyra vonatkozó
jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a megbízási jogviszony fennállása időtartamáig, továbbá
amennyiben jogszabály erre kötelezi, a jogszabályban előírt időtartamig kezeli. Jogszabályban előírt
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés időtartamára a törvényi rendelkezések irányadók. A
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Megbízó adatkezelési tájékoztatója – amely tartalmazza az érintett személy jogait és kötelezettségeit, a
jogérvényesítés szabályait is - elérhető személyesen a Megbízó székhelyén, vagy a Megbízó honlapján.
14. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy megbízási jogviszonnyal összefüggésben szerződés teljesítése,
illetve a Megbízó, mint adatkezelő jogos érdekének érvényesítés jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:
Személyzeti nyilvántartás, alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés, továbbá személyi
ellenőrzés
15. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó adatkezelési szabályzatát, a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos
adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a kezelhető személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, az
adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, az adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett Megbízott
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és ezzel a Megbízó a tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
16. Személyi ellenőrzés: A Megbízó jogosult a munkahelyre belépő vagy onnan kilépő Megbízottat csomag
bemutatására a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett felhívni, ha megalapozottan
feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó dolgot tart magánál, továbbá
e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása
érdekében szükséges.
17. A Megbízó által végzett személyi ellenőrzésre és jogkövetkezményeire a következő szabályok vonatkoznak:
Az ellenőrzésre és adatkezelésre a Megbízó vezetője, vagy a megbízói jogok gyakorlója jogosult.
Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a Megbízott
jelen lehessen az ellenőrzés során. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a Megbízottat arról, hogy milyen
megbízói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, Megbízó részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen
jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az ellenőrzéssel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. Az ellenőrzés
során a fokozatosság elvét kell alkalmazni.
A szerződő felek a jelen két eredeti példányban készült megbízási szerződést elolvasták, tartalmát megértették és
mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Pécs, ……………..
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Záradék: Alulírott ……………………….., mint ……………………………. törvényes képviselője kijelentem,
hogy a szerződést megértettem, azzal egyet értek, jóváhagyólag aláírom.

……………………………………
……………………………………
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