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1. Általános rendelkezések, fogalommeghatározás
1.1 A gépek és berendezések bérbe adására kötött konkrét Bérleti Szerződés a jelen Általános
Szerződési Feltételekkel (ÁSZF) együtt érvényes.
Bérbeadó: RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1097 Budapest, Kén utca 1., e-mail: info@rentime.hu, Tel: +36 30 183 3555), nyitvatartás:
Hétfőtől - Péntekig: 7:00 - 16:00
Bérlő: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a bérlet tárgyát Bérbeadótól bérbe veszi.
Felek: Bérlő és Bérbedó együttesen.
Bérlet tárgya vagy gép/berendezés: a bérleti szerződés tárgya, amely a Bérbeadó tulajdonát
vagy jogos birtokát képezi.
Bérleti szerződés: a gép(ek) határozott vagy határozatlan ideig tartó bérletére vonatkozóan a
Felek között írásban létrejött egyedi szerződés.
1.2 A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés tartama alatt alkalmas a
rendeltetésszerű használatra és azért is, hogy harmadik személynek azon nincs olyan joga,
amely a bérlőt a használatban korlátozná vagy megakadályozná. Bérbeadó a gépet bérbe adja a
bérlőnek, aki azt a megtekintett, kipróbált és ismert műszaki állapotban, az egyedi bérleti
szerződés mellékletében feltüntetett kiegészítő felszerelésekkel együtt bérbe veszi, esetlegesen
a géphez tartozó okiratokkal. A gépek, berendezések szállításával és használatával kapcsolatos
szolgáltatásokat a konkrét bérleti szerződésben és mellékleteiben rögzítik a Felek.
2. A bérleti jogviszony keletkezése
2.1 A bérlet a gépre, berendezésre vonatkozó konkrét bérleti szerződés megkötésével, a jelen
Általános Szerződési Feltételek ismertetésével, valamint a gépnek, berendezésnek az átadásátvételével jön létre, melyet mindkét fél aláírásával igazol a bérleti szerződésen.
2.2 A bérleti szerződést határozott vagy határozatlan időre lehet kötni. Határozatlan
időtartamúvá alakul át a határozott időre kötött bérlet, ha a bérleti idő lejárta után a Bérbe-vevő
a gépet, berendezést tovább használja.
2.3 A gép, berendezés átadás-átvételének megtörténtét a bérleti szerződés tanusítja, mellyel a
Bérlő nyilatkozik, hogy ismeri a bérbe vett gép és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit,
a gép műszaki állapotát, az hibamentesen működik és megtisztított állapotban van. Bérbeadó
ismertette a Bérlővel a bérelt gép, berendezés használatával kapcsolatos előírásokat, kioktatta
a gép használatával kapcsolatos műszaki és munkavédelmi előírásokról. A bérlő egyben
elismeri, hogy a bérelt gép alkalmas arra a munkára, amelyre bérbe veszi.
2.4. Felek elektronikus úton is szerződhetnek, feltéve, ha Bérlő Bérbeadónak előzetesen átadja
a Bérlő ügyvezetőjének (képviselőjének) aláírási címpéldányát, valamint az elektronikus aláíró
ügyleti meghatalmazását. Bérbeadó a 2013. évi V. tv. 6:82 §- 6:85 § -ban foglalt az elektronikus
úton történő szerződéskötés különös szabályait betartja. A szerződéskötés technikai lépéseiről
Bérlőket az adott aloldalon tájékoztatjuk. A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek
minősül és Bérbeadó rögzíti a szerződést, melyet Bérlő részére e-mailben is megküld vagy az
aloldalon hozzáférhetővé tesz. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák
azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítjuk. A
szerződés nyelve magyar.
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3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei
3.1 A Bérleti Szerződés időtartama alatt a Bérbeadó jogosult a gépet bármikor megtekinteni,
megvizsgálni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, meggyőződni
a gépet használó személyzet szakképesítéséről, valamint arról, hogy a Bérlő személyzete ismeri
és betartja a gép használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat.
3.2 A Bérbeadó díjmentesen elvégzi a gépek garanciális és kötelező átvizsgálását és
szervizelését.
3.3 A Bérbeadó külön megállapodás esetén, térítés ellenében elvégzi a gép napi karbantartását,
biztosítja az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket
(üzemanyag, kenőanyag, tömítés stb.).
3.4 A gép meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy
elvégeztetésére a Bérbeadó hivatalos nyitvatartási idején belül: Hétfőtől - Péntekig: 7:00 - 16:00
óra között. Amennyiben a gép nem rendeltetésszerű használat vagy a Bérlő személyzetének
egyéb hibájából meghibásodik, a javítás összes költsége a Bérlőt terheli.
3.5 A Bérbeadó köteles a hibákat elhárítani és a javítást elvégezni. Nem felel a gép állása miatt
keletkezett károkért, kieső időért. A Bérbeadónak joga van a meghibásodott gépet hasonló
teljesítményűvel kicserélni, amivel a megkezdett munka folytatható. A gépcsere költségeit a
Bérbeadó viseli.
3.6 Amennyiben a Bérlő a bérelt gépet nem rendeltetésszerűen használja, a bérelt gépet
harmadik félnek átengedi vagy fizetési késedelembe esik a bérleti díjat tartalmazó számlák
kiegyenlítésével, a Bérbeadó előzetes felszólítása és a szerződés egyoldalú nyilatkozattal
történő azonnali hatályú felmondását követően a gép, berendezés birtokát visszabocsátani
Bérbeadóra, aki jogosult a bérlet tárgyát a Bérlő munkavégzési helyéről, telephelyéről
elszállítani a Bérlő költségére, Bérlőtől vagy más harmadik személytől, mint jogalap nélküli
birtokostól. Felek kifejezetten akként nyilatkoznak, hogy a birtokost megillető birtokvédelem
nem illeti meg ebben az esetben sem Bérlőt, sem pedig harmadik személyt.
3.7. A Bérbeadó semmilyen körülmények között nem felel a gép vagy berendezés nem
rendeltetésszerű vagy nem szakszerű használatából eredő károkozásért.
4. Bérlő jogai és kötelezettségei
4.1 A Bérlő köteles részletesen megismerkedni a géppel, azt a használati utasításban leírtak
szerint rendeltetésszerűen, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni. A bérlő
köteles a bérlet tárgyát a bérleti szerződés fennállta alatt karbantartani, a szükséges és
rendeltetésszerű használattal felmerülő javításokat pedig a saját költségére elvégezni. A
szerződés időtartama alatt a használattal felmerült minden működtetési költséget a bérlő visel.
A bérlő felelős továbbá minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat
következménye. A Bérlő a gépet csak olyan munkára használhatja, mely célra a gépet eredetileg
tervezték. Köteles a gépet munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni, (a 200 kg-nál kisebb
tömegű gépeket zárt helyiségben a 200 kg vagy annál nagyobb tömegű gépeket kerítéssel
körülzárt vagy őrzött területen tárolni), a gépet harmadik személynek használatra vagy bérbe át
nem adhatja, Magyarország területéről ki nem viheti. A Bérlő előzetesen írásban a Bérbeadó
hozzájárulását kell kérje a bérlet tárgyának felhasználási módjának vagy helyének minden
változásához. A Bérlő ugyancsak kötelezi magát, hogy a Bérleti Szerződésben rögzített bármely
adat megváltoztatása esetén haladéktalanul tájékoztatja erről a Bérbeadót.
4.2 Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérlő köteles gondoskodni a gép,
berendezés telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről. Bérlő kötelezettsége
a gép el-és visszaszállítása, munkavédelmi előírásokkal megfelelő telepítése üzembe helyezése,
az ipari környezet és a szakképzett kezelőszemélyzet biztosítása.
4.3 Bérlő kötelezi magát, hogy a gépet csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező
személyzet kezelheti. A gépet csak a gép kategóriájának megfelelő és érvényes képesítéssel,
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vizsgabizonyítvánnyal rendelkező gépkezelővel kezeltetheti. Vállalja, hogy a munkavédelmi
előírásokra a kezelő személyzetet kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.
4.4 A Bérlő kötelezi magát a karbantartási utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges
rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésére. A bérlő köteles robbanómotoros gépeknél az
olajszintet és a légszűrők állapotát, zsírozást naponta munkakezdéskor ellenőrizni. A Bérlő a
bérlet tárgyát nem szervizelheti, azon módosításokat el nem végezhet, alkatrészeket sem fel,
sem le nem szerelhet. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott
vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó javítási költségeket a Bérlő köteles a
Bérbeadó számára megtéríteni.
4.5 A rendszeres karbantartás, valamint az üzemeltetés költségei - amennyiben a felek abban
másként nem állapodnak meg - a Bérlőt terhelik.
4.6 A Bérlő viseli a berendezés szállítási költségeit a Bérbeadó telephelyéről a felhasználás
helyére, valamint a bérleti idő lejárta után vissza a telephelyre a gép rakodási, csomagolási
költségeivel együtt.
4.7 A Bérlőnek nem áll jogában a gép bármilyen megjelölése, reklámanyag elhelyezése azon a
Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
4.8 A Bérlő minden esetben köteles biztosítani a géphez történő hozzáférést a Bérbeadó
számára.
4.9 Üzemóra számlálóval rendelkező gépeket munkanaponként maximum 8, de havonta
maximum 170 üzemórát használhatja Bérlő, amennyiben ezt túllépi, a többlet üzemórákért
időarányosan felárat kell fizetnie.
4.10. Bérlő a gépen átalakításokat nem végezhet.
4.11. Ha a Bérlő hosszabbítani kívánja a szerződést, e szándékát 2 nappal előbb tartozik írásban
(e-mail) bejelenteni a Bérbeadónak. Amennyiben a Bérbeadó ehhez hozzájárul írásban jelzi
Bérlőnek, és a szerződés a közösen elfogadott új lejárati határidő változatlan feltételekkel
érvényben marad.
4.12. Amennyiben a Bérlőnél lévő gépek közül bármelyiket nem tudja visszaszállítani
(eltulajdonították, stb.), úgy a bérleti szerződésben feltüntetett gépértéket köteles
megfizetni, amelyet a szerződés aláírásával kifejezetten elfogad.
5. Bérleti díj, fizetési feltételek
5.1 A Bérlő a bérelt gép, berendezés használatáért a Bérbeadónak a konkrét Bérleti
Szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. A bérleti díj összegének kiszámítása a
mindenkor érvényes árlista alapján történik. A bérleti díj nem tartalmazza az gép szállításának
és az üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költségeit. A bérleti díjak napra vonatkoznak és
az ÁFA-t nem tartalmazzák.
5.2 A bérleti díj megfizetésének módjában felek a Bérleti Szerződésben állapodnak meg. A
bérleti díj késedelmes fizetése esetén a Bérlő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
Jogi személyek esetén a késedelmi kamaton felül a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi
IX. törvény 3. § (1) alapján a fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén Bérbeadó a
követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül késedelmenként negyven eurónak
megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási
költségátalány) tart igényt.
5.3 A Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat időszakosan felülvizsgálni.
5.4 A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe
vett gépet harmadik személytől függő okok miatt nem tudja használni.
5.5 A Bérlő a konkrét bérleti szerződésben meghatározott kauciót (ÁSZF 6.8. pont) fizeti
Bérbeadónak. A kauciót Bérbeadó egyoldalúan felhasználhatja, amennyiben a Bérlő
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szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, avagy a gép károsodik, elvész vagy
megsemmisül.
5.6 A bérleti díj számlázása eltérő megállapodás hiányában előre 15 naponként történik, 8 napos
fizetési határidővel. Rövidebb bérleti időszak esetén a szerződés megkötésekor meghatározott
napra. Kivételt képez ez alól a készpénzfizetési számla.
5.6.1. Elszámolási időszak meghatározása ÁFA-törvény szempontjából:
A felek az áfa-törvény végrehajtása szempontjából gépbérbeadási szolgáltatásnál határozott
időre szóló elszámolási időszaknak tekintik a (naptári) havi időszakot.
Amennyiben a bérbeadási időszak hónap közben kezdődik, úgy a felek elszámolási időszaknak
a bérbeadás kezdetétől a hónap végéig terjedő (törthavi) időszakot tekintik.
5.6.2. Számla kibocsátás meghatározása:
A felek a Rentime Kft által nyújtott – több elszámolási időszakot (hónapot) meghaladó –
gépbérbeadási szolgáltatásról havi rendszerességgel számolnak el. A felek megállapodnak
abban, hogy a tárgyhavi szolgáltatásról a számla kibocsátása – tört-havi elszámolás esetén is –
a következő hónap 10. napjáig megtörténik.
5.6.3. Teljesítési időpont meghatározása:
A felek a számlában a fizetési határidőt a számla beérkezését követő 30 naptári napban
határozzák meg a fizetési határidőt az Áfa-törvény 58. § (1) bekezdése alapján – az általános
forgalmi adó fizetési kötelezettsége és levonhatósága tekintetében – teljesítési időpontnak
fogadnak el.
5.7. Napidíj: egy munkanap. A bérlet tárgyának visszahozásának határideje a bérlet napját
követő munkanap 8:00.
8:01-kor Bérbeadó jogosult késedelmi kötbér kiszámlázására, melynek mértéke az egy
munkanapra vonatkozó bérleti díj 50%-a. A 10:00 perc után visszaérkezett bérlet tárgya esetén
egész napi bérleti díjat számol fel Bérbeadó.
Egyes gépeknél a bérleti díjon felül egyéb költségek kerülnek felszámításra pl.: üzemanyag,
olaj, vágókorong kopás, csiszolóvászon, véső, fúrószár stb.
6. Felelősség, biztosítás, kaució
6.1 A Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért annak átvételétől kezdődően a
Bérbeadónak történő hibamentes visszaadás időpontjáig. A szerződés ideje alatt a Bérlő köteles
a bérelt gépre, a gépet kezelőkre, tevékenységére, valamint ingatlan és ingóság biztosítást
fenntartani lopás, valamint a gép megrongálódásának esetére. A Bérlő köteles a biztosítási
kötvényeket bemutatni Bérbeadó részére és melynek
- káronkénti limitje legalább: 20 millió Ft,
- éves limitje legalább: 60 millió Ft.
6.2 A gép károsodása, elromlása, elvesztése, illetve ellopása esetén a Bérlő köteles megfizetni
a gép Bérleti Szerződésben meghatározott és általa elfogadott értékét. A Bérlő köteles a Bérleti
Szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetésére a kár bekövetkezésének napjától a
kártérítés napjáig terjedő időszakra. Ebben az esetben a kaució a Bérbeadót illeti, a Bérlő pedig
köteles a kaució és a gép szerződésben feltüntetett forgalmi értékének különbözetét megfizetni.
Amennyiben a biztosítási érték nem fedezi a keletkezett károk értékét, úgy a különbözetet
köteles a Bérlő a Bérbeadónak teljes egészében megtéríteni.
6.3 A Bérlő nem felel a gép rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásáért,
de köteles a géphez mindig a megfelelő minőségű üzemanyagot használni.
6.4 A Bérbeadó a saját gépjárművével végzett szállítás idejére vagyonbiztosítással rendelkezik
a gépre. A biztosítás a Bérlőnek történő átadás után érvényét veszíti.
6.5 A Bérbeadó a bérlet időtartama alatt érvényes és hatályos, a harmadik személynek okozott
károkért való felelősségbiztosítással rendelkezik a gépeire. Ez a biztosítás azonban nem terjed
ki arra, ha a Bérlő személyzete gondtalanul jár el, nem rendeltetésszerűen használja a gépet.
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6.6 A gép használata során harmadik személynek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel.
Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.
6.7. Biztosítási esemény esetén a biztosító térítése a bérbeadót illeti.
6.8. A Bérbeadó az gép és azok tartozékai átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni,
melyet az gép és azok tartozékai hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet a Bérlőnek vagy
annak meghatalmazással igazolt képviselőjének, aki a bérlet tárgyát a bérleti jogviszony
megszűnésekor Bérbeadó részére átadja. A kaució összegét a felek egyedi bérleti szerződésben
rögzítik, annak átvételét a Bérbeadó a szerződés aláírásával igazolja. A kauciót a Bérbeadó
jogosult visszatartani, amennyiben a bérleti jogviszony tárgya meghibásodott, vagy
működésképtelen állapotban szolgáltatja vissza azt a Bérlő. Kisebb (a helyszínen egyértelműen
megállapítható és felbecsülhető javítási költségű) meghibásodás esetén a felbecsült javítási
költség levonásra kerül a kaucióból, a kaució ezen összeggel csökkentetten kerül
visszafizetésre. Nagyobb (a helyszínen egyértelműen meg nem állapítható és fel nem
becsülhető javítási költségű) meghibásodások, a rongálásból, ill. szakszerűtlen használatból,
tárolásból, szállításból vagy túlterhelésből eredő károk esetén a Bérbeadó jogosult a teljes
kaució összegét visszatartani mindaddig, ameddig a külső szerviztől érkező javítási ajánlat
szerint meg nem tudja határozni a kár pontos összegét. A Bérbeadó kötelezettsége a javítási
ajánlatot haladéktalanul megkérni, annak megérkezése után a Bérlőt haladéktalanul
tájékoztatni. A Bérlő részére minden esetben a bérleti jogviszony tárgyának visszaszállítását
követő 5 munkanapon belül javítási számla kerül kiállításra, melynek összegével csökkentetten
kerül a kaució visszafizetésre. Amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítási költségeket,
felmerült károkat, vagy a bérleti jogviszony tárgya véglegesen használhatatlan állapotúvá vált,
ill. megsemmisült, a kaución felül fizetendő összegről jelen általános szerződési feltételek és
az egyedi szerződésben foglalt feltételek szerint számlát állít ki a Bérbeadó, melyben foglaltak
megfizetésére a Bérlő köteles. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a
számla befogadására, fizetési határidőben rögzített teljesítésére.
6.9. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett bérleti díj, javítási- és takarítási költség,
a véglegesen használhatatlanná vált gép mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára, ill. a
vissza nem szolgáltatott gép mindenkor érvényes új, beszerzéskori listaára tekintetében a
Bérbeadó a fizetési késedelemtől számított 8 napon belül annak behajtása érdekében jogi
eljárást kezdeményez. Kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét a Bérbeadó, hogy a gép bármely
okból történő vissza nem szolgáltatása esetén a Bérbeadó egy ugyanolyan típusú, új gép
katalógusárára (beszerzési árára) tart igényt, nem pedig a vissza nem szolgáltatott gép bérleti
szerződés létrejöttekori értékére.
6.10. A bérleti idő egy naptári napos egységekben kerül meghatározásra, félnapi, óránkénti
bérlésre nincs lehetőség. A bérleti idő kezdete a bérlet tárgyának Bérlő általi átvétele. A Bérleti
szerződésben meghatározott lejárati időpontig bérleti díj fizetendő. A Bérlő jogosult a bérleti
díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett
bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban
visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt gépet és azok
tartozékait maradéktalanul, üzemképes, tiszta állapotban a bérlés helyszínén vissza nem
szolgáltatja.
7. A Bérleti jogviszony megszűnése
7.1 A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg. A
határozott időtartam leteltével a bérleti szerződés megszűnik és ezzel egyidejűleg a bérlő
köteles a bérlet tárgyát rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.
A bérleti jogviszony megszűnésekor Felek mindkét fél képviselője által aláírt jegyzőkönyvet
vesznek fel, amennyiben a gép nem az átadáskori állapotban, és tartozékaival vagy
hiányosan/hibásan kerül visszaadásra.
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7.2 A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és
elszállíthatja a bérlet tárgyát képező gépet, ha a Bérlő megsérti a Bérleti Szerződés és az
Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit vagy ha a Bérlő felszámolás alá kerül, vagy
megszűnik. Ebben az esetben Bérlő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását,
biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, melyen a berendezés van és nem tekinti az
oda bejutást birtokháborításnak.
7.3 A határozatlan időre kötött Bérleti Szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja a
felmondást követő munkanapra.
8. Adatvédelem
Bérlő személyes adatainak kezelését előzetes írásbeli tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel
végezzük. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés megkezdése előtt
érdekmérlegelési tesztet végeztünk.
Egyes gépek üzemóra számlálóval rendelkeznek, továbbá valamennyi gép GPS nyomkövetővel
van felszerelve. Bérlő kötelezettsége ezen technológiákról tájékoztatni az általa alkalmazott
gépkezelőket.
AZ ÉRINTETT ADATAI*
(*az adattakarékosság és célhoz kötöttség alapján feltétlen fontos adatok)
Név
A képviselt cég neve
Beosztás
Telefonszám
E-mail cím
Egyéb személyes adatok
Magánszemély esetén
(az adattakarékosság és célhoz
- Érvényes személyi igazolvány
kötöttség alapján feltétlen fontos
- Érvényes lakcímkártya
egyéb adatok)
- utolsó 3 havi saját névre szóló havi közüzemi
számla (víz,villany,gáz,telefon…)
- Esetenként
kezes
irataival (ua.
mint
magánszemélynél)
- Készpénzben kifizetett Kaució (az adott gép
értékének függvényében)
Cég esetén
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási
címpéldány
(ügyvezető)
Céges
bélyegző
- Amennyiben nem az aláírási címpéldányon
szereplő személy a bérlő, 30 napnál nem régebbi
ügyvezetői meghatalmazás
- Kaució mely előre fizetendő készpénzben vagy
előre utalással (az adott gép értékének
függvényében)
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve, székhelye
A Társaság képviselője

RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
1097 Budapest, Kén utca 1.
Haag Róbert János ügyvezető
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A Társaság honlapja
Az adatkezelés jogalapja

http://rentime.hu/
a szerződő partner jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont)
Az adatkezelés célja
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
A személyes adatok címzettje(i)
a Társaság ügyfélkiszolgálással/pénzügyekkel
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói
A személyes adatok tárolásának az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
időtartama
minőségének fennállását követő 5 évig (amennyiben
a szerződésben nem szerepel), 8 évig (amennyiben a
szerződésben szerepel)
A személyes adatok adatfeldolgozásra
átadásra NEM kerülnek
Tájékoztatás az érintett jogairól
Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek, mint Társaságunknál személyes adatok kezelésében
érintettnek
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (így különösen a személyes adatai
kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult
személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult
személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását,
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése
automatizált módon történik), valamint
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése
ellen, illetve
e) jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben
az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) bármikor ingyenesen
visszavonja (postacím: 1097 Budapest, Kén utca 1. e-mail cím: info@rentime.hu). A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló –
adatkezelés jogszerűségét.
f) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért
bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a
szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerint felügyeleti Hatósághoz is
benyújthatja panaszát.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a GDPR (természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete), illetve az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).
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További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, melynek közvetlen linkje a
www.rentime.hu és mely székhelyünkön ügyfélszolgálati irodánkban is megtalálható.
8. Bérbeadó által biztosított gépkezelő
Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben Bérlő a gépbérlés mellett gépkezelőre is
igényt tart a bérleti jogviszony időtartama alatt, úgy arra vonatkozóan – Bérbeadó
munkavállalójának munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozóan – külön írásbeli
megállapodást kötnek az egyedi bérleti szerződéssel egyidejűleg a Felek. Munkavállalónként
ennek tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy
háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a
munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi, vagy
részmunkaidőre jött létre.
9. Záró rendelkezések
9.1. A felek a Bérleti Szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezésére értékhatártól függően
kikötik a Budapesti XX., XXI, XXIII. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
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