
Shutterstock külső adatfeldolgozók 

A Shutterstock, Inc. (a „Shutterstock”) alkalmaz bizonyos külső adatfeldolgozókat (ideértve a Shutterstock 
vállalatcsoport tagjait és harmadik feleket is, az alábbi felsorolás szerint), továbbá alvállalkozókat és 
tartalomszolgáltató hálózatokat, akik az Önök és a Shutterstock között fennálló Licencmegállapodás, Feltöltői 
üzletszabályzat, Fő szolgáltatási megállapodás, valamint a Shutterstock által kiadott egyéb megállapodás (a 
„Megállapodás”) szerinti szolgáltatások biztosításában közreműködnek. 

A külső adatfeldolgozókról 

A külső adatfeldolgozó a Shutterstock megbízásából tevékenykedő harmadik fél adatfeldolgozó, többek között a 
Shutterstock csoport egyik cége, aki hozzáfér vagy a jövőben esetleg hozzáférhet ügyfeleink vagy feltöltőink 
személyes és egyéb adataihoz, illetve ilyeneket feldolgozhat. 

A Shutterstock elvégez egy gazdaságilag észszerű mértékű átvilágítást az adataihoz hozzáférő vagy a jövőben 
esetleg hozzáférő külső adatfeldolgozó jelöltek biztonsági, adatvédelmi és titoktartási gyakorlatának értékelésére. 

A Shutterstock külső adatfeldolgozói kötelesek elfogadni bizonyos feltételeket és kikötéseket, amelyek az ügyfél 
személyes és egyéb adatainak felhasználási módját számukra előírják, korlátozás nélkül ideértve az alábbi 
követelményeket: 

• A személyes adatok feldolgozása kizárólag az adatkezelő dokumentált útmutatása szerint történhet 
(ahogy a Shutterstock ezeket az illető külső adatfeldolgozó számára írott formában meghatározta); 

• A tevékenységet megbízható személyekkel kell végeztetni, akik szerződéses kötelezettséget vállaltak az 
adatvédelmi szabályok és biztonsági intézkedések betartására a hatályos törvények szerinti érvényes 
mértékig; 

• A személyes adatokhoz hozzáférő személyek számára rendszeres adatvédelmi oktatást kell biztosítani; 
• Az ügyfelek személyes és egyéb adatainak elvesztése, sérülése vagy kiszolgáltatása ellen megfelelő 

műszaki és szervezeti intézkedéseket kell bevezetni és fenntartani; 
• Évente fel kell mutatniuk a hatályos adatvédelmi törvényeknek való megfelelést igazoló tanúsítványt, vagy 

engedélyezniük kell, hogy náluk a Shutterstock megfelelőségi vizsgálatot végezzen; 
• Bekövetkezett vagy potenciális biztonsági esemény vagy adatsérülés alkalmával kötelesek a Shutterstock 

vállalatot azonnal értesíteni; és 
• Az adatkezelői, adatalanyi vagy adatvédelmi hatósági igények teljesítése érdekében észszerű mértékben 

együtt kell működniük a Shutterstock vállalattal. 

Az itt közölt tájékoztatás kizárólagos célja az, hogy a Shutterstock csoport külső adatfeldolgozói elhivatottságot 
fokozó tevékenységét illusztrálja, valamint hogy a Shutterstock által a jelen szabályzat időpontjában felhasznált 
harmadik fél külső adatfeldolgozók teljes felsorolását közölje (tehát hogy a Shutterstock szolgáltatásainak 
teljesítését és támogatását mely cégek igénybevételével végezheti). 

Ha a jelen közleménnyel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy tudni szeretné, hogy a Shutterstock hogyan 
használja fel a fenti külső adatfeldolgozókat, akkor szíveskedjék a privacy@shutterstock.com e-mail-címre írni. 

Harmadik fél külső adatfeldolgozók 

Külső adatfeldolgozó Biztosított szolgáltatások Külső adatfeldolgozó székhelye 

ActionIQ Inc. Ügyféladatok platformszolgáltatása USA 

Adyen B.V. Bankkártya- és fizetésfeldolgozási szolgáltatás Hollandia 

Akamai Technologies, Inc. 
A Shutterstock-anyagok értékesítése és az ügyfélhez 
juttatása USA 

Apigee Corporation API-teljesítési szolgálatatások USA 

Chase Paymentech Europe Limited Bankkártya-feldolgozás Írország 
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Cirrus Insight E-mailes kereskedelmi termelékenységi eszközök USA 

Cyxtera Technologies, Inc. Adatközpont-létesítmény  USA 

Datastax, Inc. Adattárolási platform USA 

DiscoverOrg Elérhetőségbeszerzés USA 

Dun & Bradstreet, Inc. 
Vállalati ügyfelekre vonatkozó üzleti értesülések 
beszerzése USA 

Google, Inc. 
A Google e-mail-szolgáltatást, üzleti eszközöket, 
felhőplatformot és analitikai szoftvert biztosít. USA 

Guyana Call Center, Inc. Ügyfélszolgálat Guyana 

Internap Network Services Corp. Adatközpont-létesítmény  USA 

LinkedIn 
Értékesítési navigáció, elérhetőségbeszerzés és 
adatszerzés szolgáltatás USA 

Mixpanel, Inc. A Shutterstock mobil alkalmazás analitikája USA 

New Voice Media US, Inc. Telefonkapcsolat, hangüzenet USA 

Oracle America Inc. E-mail-terjesztő és marketingautomatizáló platform USA 

Paymentech LLC Bankkártya-feldolgozás USA 

Peaberry Software Inc.  
Customer.io e-mail-szolgáltatás a Bigstock és Offset 
számára USA 

Reltio, Inc. Mesteradat-kezelés USA 

Salesforce.com, Inc. Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver mint szolgáltatás USA 

SalesLoft Értékesítési elkötelezés USA 

Sift Science Inc. Csalásmegelőzési szolgáltatás USA 

SnapEngage, LLC 
Chat szolgálat és ügyfélszolgálati felmérések a Bigstock 
számára USA 

SnapLogic, Inc. Adatintegráció USA 

Stripe, Inc. Bankkártya-feldolgozás az Offset.com számára USA 

Sumo Logic, Inc.  Eseménykövetés és –elemzés USA 

Urban Airship A Shutterstock mobil alkalmazás analitikája USA 

V2 Solutions, Inc. Feltöltői ügyfélszolgálat és képáttekintés USA 

Widgix, LLC SurveyGizmo felmérési szoftver USA 

Workday, Inc. Pénzügykezelő szoftverplatform USA 

 



A Shutterstock csoport vállalatai 

A Shutterstock csoport tagjai egymásnak marketinges, ügyfélszolgálati, fejlesztési és licencelési szolgáltatást 
biztosítanak. A Shutterstock csoport vállalatainak aktuális felsorolása: 

A Shutterstock csoport vállalata Székhely 

Shutterstock, Inc. USA 

Rex Features Ltd Egyesült Királyság 

Shutterstock (France) SAS Franciaország 

Shutterstock (UK) LTD Egyesült Királyság 

Shutterstock Australia Pty Ltd Ausztrália 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brazília 

Shutterstock Custom Platform ULC Kanada 

Shutterstock GmbH Németország 

Shutterstock Images Canada, ULC Kanada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Egyesült Királyság 

Shutterstock Ireland Limited Írország 

Shutterstock Italy SRL Olaszország 

Shutterstock Music Canada, ULC Kanada 

Shutterstock Netherlands BV Hollandia 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Szingapúr 

Shutterstock South Korea Ltd. Dél-Korea 

 

Ha Ön a Shutterstock ügyfeleként adatfeldolgozási megállapodást kíván kötni velünk, szíveskedjék ezt e-mailben 
jelezni: privacy@shutterstock.com. 

A jelen magyar nyelvű dokumentum az angol nyelvű eredeti tájékoztató jellegű fordítása. A jelen magyar nyelvű és 
az eredeti angol nyelvű dokumentum közti minden esetleges ellentmondás esetén az angol nyelvű szöveg a 
mérvadó. 
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