Privaatsuspoliitika
Vastuvõtmise kuupäev: 20.06.2021

Andmete vastutav töötleja
Nimi: Pharmarosa Kft.
Peakontor: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Postiaadress, kaebuste lahendamine: 1239 Budapest Ócsai út 2.
E-post: info@pharmarosa.com
Telefoninumber: 0612876380
Veebisait: http://www.pharmarosa.com

Hostimise pakkuja
Nimi: Netteszt Informatikai Kft.
Postiaadress: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
E-posti aadress: info@netteszt.hu
Telefoninumber: + 36-1-445-0999

Veebipoe töötamise ajal teostatud andmehalduse
kirjeldus

Teave küpsiste kasutamise kohta
Mis

on küpsis ?

Vastutav töötleja kasutab veebisaidi külastamisel nn küpsiseid . Infopaketi koosneb küpsise tähed ja numbrid, et
meie kodulehel saadab kuni oma brauseri jaoks kokkuhoiu eesmärgil teatud seadeid, hõlbustades kasutada meie
kodulehel ja aitab koguda mõned olulised statistilised teavet meie külastajatele.
Mõned küpsised ei sisalda isiklikke andmeid ja ei sobi üksiku kasutaja tuvastamiseks, kuid mõned sisaldavad
unikaalset identifikaatorit - salajast, juhuslikult genereeritud numbrijada -, mille teie seade salvestab, tagades
sellega teie tuvastamise. Iga küpsise iga küpsise -k (küpsised) tööaeg sisaldab k (küpsised) kirjeldust.
Küpsise volitusi ja õiguslik alus:
Määruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohase andmetöötluse õiguslik alus on teie nõusolek.

Veebisaidil kasutatavate küpsiste põhijooned on:
Google Analyticsi küpsis : Google Analytics on Google'i analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste
omanikel saada täpsema ülevaate oma külastajate tegevusest. Teenus võib kasutada küpsiseid teabe kogumiseks
ja
statistika
edastamiseks
veebisaidi
kasutamise
kohta
Google'i
külastajaid
isiklikult
tuvastamata. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on "__ ga " küpsis . Lisaks aruandluse saidikasutus
statistika, Google Analytics , mööda koos mõned reklaami küpsised eespool kirjeldatud , võib kasutada ka näidata
asjakohasemaid reklaame Google'i toodete (nt Google Search) ja veebis.
Session cookie : Need küpsised salvestada külastaja asukohta, brauseri keel, maksevaluutaks, eluiga, kui
brauser on suletud, või kuni 2 tundi.
Basket Cookie : Records paigutatud toodete korvi. Kõlblikkusaeg 365 päeva.

Facebooki pikslid (Facebooki küpsis ) Facebooki piksli kood, mille jaoks aruandes kasutatakse veebisaidi
teisendusi, saab kokku panna vaatajaskondi ja saidi omanik saab üksikasjaliku analüüsi, kasutades veebisaidi
külastajate andmeid. Facebooki piksli abil saate Facebooki liidesel kuvada veebisaidi külastajatele isikupärastatud
pakkumisi
ja
reklaame. Facebooki
privaatsuseeskirju
saate
lugeda
siit:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, pole teatud funktsioonid teile saadaval. Sa leiad rohkem informatsiooni
kustutamine küpsised järgmisi linke:

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 Mozilla: https://support.mozilla.org/en/kb/websites-all--placed-sutik-torlese-szamito
 Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Andmed, mida töödeldakse lepingu sõlmimiseks ja
täitmise eesmärgil
Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks võib rakendada mitut andmehalduse juhtumit. Anname teile teada, et kaebuste
menetlemise ja garantiihaldusega seotud andmetöötlus toimub ainult siis, kui kasutate ühte neist õigustest.
Kui te ei tee veebipoe kaudu ostu, olete ainult veebipoe külastaja, siis võib teie jaoks kehtida see, mis on
turunduseesmärkidel andmehalduses kirjas, kui annate meile turunduslikel eesmärkidel nõusoleku.
Andmetöötlus lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks üksikasjalikumalt:

Võta ühendust
Näiteks, kui sa ühendust meiega e-posti, kontaktid kujul, või telefoni kohta küsimus toote. Eelkontakt pole
kohustuslik, saate seda igal ajal veebipoest tellida, välja jättes.
Haldatav
Teie kontakti ajal edastatud teave : nimi, aadress , e- posti aadress, telefoninumber
Andmehalduse
Andmeid säilitatakse kuni nende tühistamiseni.

teave

kestus

Andmehalduse õiguslik
alus
Teie vabatahtlik nõusolek, mille annate vastutavale töötlejale meiega ühendust võttes. [Andmetöötlus vastavalt
määruse artikli 6 lõike 1 punktile a]

Registreerimine veebisaidil
Salvestades registreerimisel esitatud andmeid, saab vastutav töötleja pakkuda mugavamat teenust (nt uuesti
ostmisel ei pea andmesubjekti andmeid uuesti sisestama) .Registreerimine ei ole lepingu sõlmimise tingimus.
Andmete
haldamine
Andmehalduse
käigus haldab vastutav töötleja teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ostetud toote omadusi ja
ostukuupäeva.
Andmehalduse
Andmeid säilitatakse kuni nende tühistamiseni.

kestus

Andmetöötluse
õiguslik
alus
Teie vabatahtlik nõusolek vastutava töötlejaga registreerimise kaudu [andmetöötlus vastavalt määruse artikli 6 lõike
1 punktile a]

Tellimuste töötlemine
Tellimuste töötlemise ajal on lepingu täitmiseks vaja andmehaldustoiminguid.
Hallatavad
andmed
Andmehalduse käigus haldab vastutav töötleja teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ostetud toote
omadusi, tellimuse numbrit, kontonumbrit ja ostukuupäeva.
Kui olete veebipoes tellimuse esitanud, on lepingu täitmiseks hädavajalik andmete haldamine ja andmete
edastamine.
Andmehalduse
Andmeid säilitatakse kuni nende tühistamiseni.
Andmehalduse
õiguslik
Lepingu täitmine. [Andmetöötlus vastavalt määruse artikli 6 lõike 1 punktile b]

kestus
alus

Arve väljastamine
Andmehaldusprotsess toimub seadusele vastava arve väljastamiseks ja raamatupidamisdokumentide hoidmise
kohustuse täitmiseks. Stv. Paragrahvi 169 lõigete 1–2 kohaselt peavad ettevõtted säilitama raamatupidamist
otseselt ja kaudselt toetavat raamatupidamisdokumenti.
Hallatavad
andmed
Andmehalduse käigus haldab vastutav töötleja teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ostetud toote
omadusi, tellimuse numbrit, kontonumbrit ja ostukuupäeva.
Andmehalduse
kestus
Väljastatud arved väljastatakse vastavalt seadusele. Paragrahvi 169 lõike 2 kohaselt tuleb seda säilitada 8 aastat
alates arve väljastamise kuupäevast.
Andmehalduse õiguslik
alus
2007. aasta käibemaksuseadus CXXVII. Paragrahvi 159 lõike 1 kohaselt on arve väljastamine kohustuslik ja seda
tuleb säilitada 8 aastat vastavalt raamatupidamise 2000. aasta seaduse seaduse C § 169 lõikele 2 [Andmehaldus
vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile c]. dekreet].

Kaupade transpordiga seotud andmehaldus
Andmehalduse protsess toimub tellitud toote tarnimiseks.
Andmete
haldamine
Andmehalduse
käigus haldab vastutav töötleja teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ostetud toote omadusi ja
ostukuupäeva.
Andmehalduse
Andmeid säilitatakse kuni nende tühistamiseni.

kestus

Andmetöötluse
õiguslik
vastavalt määruse artikli 6 lõike 1 punktile b].

alus Lepingu

täitmine

[ Andmetöötlus

Kaubaveoga seotud andmetöötluse saajad ja andmetöötlejad
Saaja nimi: GLS General Logistics Systems Ungari Csomag-Logismi Kft.
Adressaadi aadress: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Saaja telefoninumber: 06-29-88-67-00
Saaja e-posti aadress on info@gls-hungary.com
Saaja veebileht: https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Kullerteenus osaleb tellitud kauba kättetoimetamisel Andmehalduriga sõlmitud lepingu alusel. Kulleriteenus käitleb
saadud isikuandmeid vastavalt oma veebisaidil olevale andmehalduse teabele.
Saaja nimi: DPD Hungária Kft.
Adressaadi aadress: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Saaja telefoninumber: + 36-1 / 501-6200
Saaja e-posti aadress: dpd@dpd.hu
Saaja veebisait: https : //www.dpd.com/hu/
Kullerteenus osaleb tellitud kauba kättetoimetamisel Andmehalduriga sõlmitud lepingu alusel. Kulleriteenus käitleb
saadud isikuandmeid vastavalt oma veebisaidil olevale andmehalduse teabele.

Garantii ja garantiinõuete käsitlemine
Garantii- ja garantiinõuded on sätestatud dekreedis 19/2014. (IV. 29.) NGM-i määrus, mis määrab ka selle, kuidas
peaksime teie nõuet käsitlema.
Töödeldud
andmed
Andmehalduse käigus kasutab vastutav töötleja teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ostetud toote
omadusi ja ostukuupäeva ning tegeleb kaebuse teemaga.
Andmetöötluse
kestus
Ettevõte on kohustatud tarbija garantii või garantiinõude üle arvestust pidama kolm aastat alates selle kogumisest
ja esitama selle järelevalveasutuse nõudmisel.
Andmehalduse õiguslik
alus Andmehalduse õiguslik
alus
on 19/2014. (IV. 29.) NGM määrus [4. § 1 lõige 1 ja § 6 lõige 1] [andmetöötlus vastavalt dekreedi artikli 6 lõike 1
punktile c].

Muude tarbijakaebuste käsitlemine
Andmehalduse protsess on tarbijate kaebuste lahendamiseks olemas. Kui olete meile kaebuse esitanud, on
andmete haldamine ja andmete esitamine hädavajalik.

Töödeldud
andmed
Andmehalduse käigus kasutab vastutav töötleja teie nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, ostetud toote
omadusi ja ostukuupäeva ning tegeleb kaebuse teemaga.
Andmetöötluse
Garantiikaebusi hoitakse vastavalt tarbijakaitseseadusele 5 aastat.

kestus

Andmehalduse
õiguslik
alus
Olenemata sellest, kas teil on kaebus oma vabatahtliku otsuse kohta , kui võtate siiski meiega ühendust, siis 1997.
aasta tarbijakaitse CLV. Seadus 17 / A. § (7), oleme kohustatud kaebust säilitama viis aastat [andmetöötlus
vastavalt dekreedi artikli 6 lõike 1 punktile c].

Andmehaldus turunduseesmärkidel

Infolehtede saatmisega seotud andmehaldus
Andmehalduse protsess toimub uudiskirjade saatmiseks.
Hallatavad
Kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber.
Andmetöötluse
nõusoleku tagasivõtmiseni.

kestus

andmed
Kuni

andmesubjekti

Andmetöötluse
õiguslik
alus
Teie vabatahtlik nõusolek vastutava töötlejaga uudiskirja tellimisega [Andmetöötlus vastavalt määruse artikli 6 lõike
1 punktile a]

Täiendav andmete haldamine
Kui vastutav töötleja soovib andmete täiendavat haldamist, esitab ta esialgse teabe andmete haldamise oluliste
asjaolude kohta (andmete haldamise õiguslik taust ja õiguslik alus, andmete haldamise eesmärk, töödeldavate
andmete ulatus, andmete haldamise kestus).
Teavitame teid sellest, et vastutav töötleja peab täitma ametlike volituste alusel ametiasutuste kirjalikke
taotlusi. Vastutav töötleja teavitab Infotv-d . Vastavalt § 15 lõigetele 2–3 peab ta arvestust (millisele asutusele,
millised isikuandmed, mis õiguslikul alusel, millal vastutav töötleja edastas), mille sisu vastutav töötleja edastab
taotlus, välja arvatud juhul, kui selle avalikustamine on seadusega välistatud.

Isikuandmete saajad
Andmetöötlus isikuandmete säilitamiseks
Andmetöötleja nimi: Netteszt Informatikai Kft.
Andmetöötleja kontaktandmed:
Telefoninumber: + 36-1-445-0999
E-posti aadress: info@netteszt.hu
Peakorter: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Veebisait: https://netteszt.hu/
Andmetöötleja salvestab isikuandmeid vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel. Teil ei ole õigust pääseda
juurde isikuandmetele.

Infolehtedega seotud andmetöötlustoimingud
Infolehesüsteemi haldava ettevõtte nimi: Pharmarosa andmebaas
Infolehesüsteemi haldava ettevõtte peakorter: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Infolehesüsteemi haldava ettevõtte telefoninumber: 0612876380
Infolehesüsteemi haldava ettevõtte e-posti aadress: info@pharmarosa.com
Infolehtede ettevõtte veebisait:
Andmetöötleja
osaleb
uudiskirjade
saatmises
vastutava
töötlejaga
sõlmitud
alusel. Seejuures haldab andmetöötleja andmesubjekti nime ja e-posti aadressi ulatuses,
vajalik uudiskirja saatmiseks .

lepingu
mis on

Raamatupidamisandmete haldamine
Andmetöötleja nimi: Tax & Recording Hungary Kft.
Andmetöötleja asukoht:
Andmetöötleja telefoninumber:
Andmetöötleja e-posti aadress: oryzsolt@oryzsolt.hu
Andmetöötluse veebisait:
Andmete Protsessor Osaleb raamatupidamist raamatupidamisdokumente alusel kirjaliku lepingu sõlminud
andmete kontroller . Seejuures esitab andmetöötleja andmesubjekti nime ja aadressi raamatupidamisarvestuse
jaoks vajalikus ulatuses vastavalt seaduse sätetele. Seda hallatakse teatud aja jooksul vastavalt paragrahvi 169
lõikele 2, misjärel see tühistatakse viivitamata.

Arvedega seotud andmetöötlus
Andmetöötleja nimi: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Andmetöötleja asukoht: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefoninumber andmete töötleja : + 3630 35 44 789
Andmetöötleja e-posti aadress: info@szamlazz.hu
Veebisait andmete töötleja :
Andmetöötleja osaleb raamatupidamisdokumentide registreerimises vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu
alusel. Seejuures esitab andmetöötleja andmesubjekti nime ja aadressi raamatupidamisarvestuse jaoks vajalikus
ulatuses vastavalt seaduse sätetele. Seda hallatakse teatud aja jooksul vastavalt paragrahvi 169 lõikele 2, misjärel
see tühistatakse.

CRM-süsteemi tööga seotud andmetöötlus
Andmetöötleja nimi: Pharmarosa Kft.
Andmetöötleja asukoht: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Andmetöötleja telefoninumber on 0612876380
Andmetöötleja e-posti aadress on info@pharmarosa.com
Andmetöötluse veebisait:
Andmed Protsessor osaleb registreerimise tellimuste alusel sõlmitud leping Data Controller. Seejuures tegeleb
andmetöötleja andmesubjekti nime, aadressi, telefoninumbri, numbri ja tellimuste kuupäevaga tsiviilõiguse
aegumistähtaja jooksul.

Veebimaksetega seotud andmetöötlus
Andmetöötleja nimi: OTP Bank Plc.
Andmetöötleja asukoht: 161 Budapest, Nádor utca 16.
Telefoninumber andmete töötleja : 06 -1-473-5000
Andmetöötleja e-posti aadress:
Andmetöötluse veebisait:
Andmetöötleja osaleb Veebimakse sooritamises vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel. Seejuures
andmetöötluse asjaomaste arvete nimi nimed haldab ja aadress, number ja kuupäev järjekorras aegumistähtaeg
tsiviilõiguses.

Teie õigused andmehalduse ajal
Andmetöötluse perioodil on teil vastavalt dekreedi sätetele järgmised õigused:

 õigus nõusolek tagasi võtta
 juurdepääs isikuandmetele ja andmete haldamise teabele
 parandusõigus
 andmehalduse piirangud,
 tühistamisõigus
 õigus protestida
 õigus kaasaskantavusele.
Kui soovite oma õigusi kasutada, hõlmab see teie isikut tõendavat dokumenti ja vastutav töötleja peab teiega
suhtlema. Seetõttu peate tuvastamise eesmärgil esitama isiklikke andmeid (kuid tuvastamine võib põhineda ainult
teabel, mida vastutav töötleja teie kohta niikuinii käsitab) ja teie andmehalduse kaebused on vastavas töötleja eposti kontol saadaval ajavahemikus määratud see informatsioon. Kui olete olnud meie klient ja soovite kaebuse või
garantii eesmärgil ennast tuvastada, esitage tuvastamiseks oma tellimuse ID. Selle abil saame tuvastada ka teid
kliendina.
Andmehaldusega seotud kaebustele vastab vastutav töötleja hiljemalt 30 päeva jooksul.

Õigus nõusolek tagasi võtta
Teil on õigus igal ajal oma nõusolek andmete haldamiseks tagasi võtta, sellisel juhul kustutatakse edastatud
andmed meie süsteemidest. Pange tähele, et täitmata tellimuse korral võib tühistamine põhjustada selle, et me ei
saa teieni toimetada. Lisaks, kui ost on juba sooritatud, ei saa me teie arveldusteavet oma
raamatupidamiseeskirjade kohaselt oma süsteemidest kustutada ja kui olete meile võlgu, võime nõusoleku
tagasivõtmise korral teie andmeid töödelda õigustatud huvi nõude sissenõudmiseks.

Juurdepääs isikuandmetele
Teil on õigus saada vastutavalt töötlejalt tagasisidet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ja kui andmeid
töödeldakse, on teil õigus:

 juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele ja
 teatama vastutavale töötlejale järgmise teabe:
o andmete haldamise eesmärgid;
o teie kohta töödeldavate isikuandmete kategooriad;
o teave vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, kellega või kellega vastutav töötleja on
isikuandmeid edastanud või edastab;

o kavandatav periood, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse, või kui see pole võimalik, siis selle
perioodi kindlaksmääramise kriteeriumid;

o teie õigus nõuda vastutavalt töötlejalt teie isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise
piiramist ning vastuväiteid selliste isikuandmete töötlemise vastu õigustatud huvist lähtuvate
andmetöötluste korral;

o õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;
o kui andmeid ei kogutud teilt, siis kogu kättesaadav teave nende allika kohta;
o automatiseeritud otsuste tegemise fakt (kui sellist protseduuri on kasutatud), sealhulgas
profiilide koostamine, ja vähemalt nendel juhtudel arusaadav teave kasutatud loogika ja sellise
andmetöötluse olulisuse ning eeldatavate tagajärgede kohta teie jaoks.
Õiguse kasutamise eesmärk võib olla andmetöötluse seaduspärasuse tuvastamine ja kontrollimine, seetõttu võib
korduvate teabetaotluste korral andmete vastutav töötleja teabe esitamise eest nõuda õiglast tasu.
Juurdepääsu isikuandmetele tagab vastutav töötleja, saates töödeldud isikuandmed ja teabe e-posti teel pärast teie
tuvastamist. Kui teil on registreerumine, pakume juurdepääsu, et saaksite oma kasutajakontole sisse logides
vaadata ja kontrollida teie kohta hallatavaid isiklikke andmeid.
Palun märkige oma taotluses, kas taotlete juurdepääsu isikuandmetele või taotlete andmete haldamise teavet.

Õigus andmete parandamisele
Teil on õigus vastutava töötleja taotlusel parandada viivitamatult teid puudutavad ebatäpsed isikuandmed.

Õigus piirata andmehaldust
Teil on õigus vastutava töötleja taotlusel piirata andmetöötlust, kui on täidetud mõni järgmistest tingimustest:

 Vaidlustate isikuandmete õigsuse, sel juhul kehtib piirang ajavahemikule, mis võimaldab vastutaval
töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust, kui täpseid andmeid on võimalik kohe tuvastada, siis piirangut ei
toimu;

 andmete

töötlemine on ebaseaduslik, kuid sa vastuväiteid kustutamise mingil põhjusel
(näiteks , sest andmed on oluline , et te, et jõustada nõudeõiguse ), nii et sa ei nõuaks kustutamise, kuid
selle asemel taotleda selle kasutamise piiramist;

 vastutav töötleja ei vaja määratud isikuandmete töötlemiseks enam isikuandmeid, kuid te taotlete neid
õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; kinnisidee

 Olete andmetöötluse suhtes vastuväiteid esitanud, kuid vastutav töötleja õigustatud huvi võib ka
andmetöötlust õigustada. Sellisel juhul tuleb andmetöötlust piirata seni, kuni vastutava töötleja
seaduspärased põhjused on ülimuslikud.
Kui andmetöötlus on piiratud, võib selliseid isikuandmeid, välja arvatud säilitamine, töödelda ainult andmesubjekti
nõusolekul või õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või muu füüsilise või juriidilise isiku õiguste
kaitsmiseks või liidu või liikmesriigi olulistes avalikes huvides.
Andmehaldur teavitab teid eelnevalt (vähemalt 3 tööpäeva enne piirangu tühistamist) andmehalduse piirangu
tühistamisest.

Õigus kustutada - õigus unustada
Teil on õigus lasta vastutaval töötlejal oma isikuandmed asjatult viivitamata kustutada, kui esineb mõni järgmistest
põhjustest:

 isikuandmeid ei nõuta enam sellel eesmärgil, milleks neid vastutav töötleja neid kogus või muul viisil
töötles;

 Te võtate oma nõusoleku tagasi ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust;
 Te esitate vastuväite andmete töötlemisele õigustatud huvi alusel ja andmete töötlemisel puudub
ülekaalukas seaduslik põhjus (st õigustatud huvi),

 isikuandmeid töötles andmetöötleja ebaseaduslikult ja see tuvastati kaebuse põhjal,
 isikuandmed tuleb vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusest tuleneva juriidilise
kohustuse täitmiseks kustutada.
Kui andmetöötleja on mingil seaduslikul põhjusel avalikustanud teie kohta töödeldud isikuandmed ja on kohustatud
need kustutama mis tahes ülalnimetatud põhjusel, võtab ta andmete teavitamiseks mõistlikke meetmeid, sealhulgas
tehnilisi meetmeid, võttes arvesse olemasolev tehnoloogia ja rakenduskulud. muud vastutavad töötlejad, kelle olete
taotlenud linkide kustutamist kõnealustele isikuandmetele või nende isikuandmete koopiate või duplikaatide
kustutamist.
Kustutamine ei kehti, kui on vaja andmetöötlust:

 sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
 täita ELi või liikmesriigi seadustest tulenevat kohustust isikuandmete töötlemiseks (näiteks arvete
esitamine, kuna konto säilitamine on seadusega nõutav) või täita ülesannet avalikes huvides või riigile
antud avaliku võimu teostamisel. kontroller;

 esitama, täitma või kaitsma juriidilisi nõudeid (nt: kui vastutaval töötlejal on teie vastu nõue ja ta pole
seda veel täitnud või kui tarbija või andmetöötluse kaebust töödeldakse).

Õigus protestida
Teil on õigus oma olukorraga seotud põhjustel igal ajal vastuväiteid esitada isikuandmete töötlemisele õigustatud
huvi alusel. Sel juhul Controller isikuandmete ei saa hakkama, kui ta ei tõenda, et andmetöötlus
sunnivahendi jõud on õigustatud põhjuseid, miks ülimuslikud oma huvide, õiguste ja vabaduste või on seotud
esitluse
esitamiseks
või
kaitsmiseks
juriidilised
nõuded.
Kui isikuandmeid töödeldakse ettevõtte otsese omandamise eesmärgil, on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid
teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas profiilide koostamine, kui see on seotud ettevõtte
otsese omandamisega. Kui esitate vastuväite isikuandmete töötlemisele ettevõtte otsese omandamise eesmärgil,
ei pruugi isikuandmeid enam sel eesmärgil töödelda.

Õigus kaasaskantavusele
Kui andmetöötlus toimub automaatselt või kui andmetöötlus põhineb teie vabatahtlikul nõusolekul, on teil õigus
paluda vastutaval töötlejal saada teie poolt andmetöötlejale edastatud andmed, mille vastutav töötleja edastab
teile xml-is , JSON- või csv- vormingus. Kui see on tehniliselt teostatav, võib ta nõuda, et vastutav töötleja edastaks
selles vormis olevad andmed teisele vastutavale töötlejale.

Automatiseeritud otsuste tegemine
Teil on õigus, et teid ei hõlma üksnes automatiseeritud andmetöötlusel põhinev otsus (sealhulgas profiilide
koostamine), millel oleks teile õiguslik mõju või mis mõjutaks teid sarnasel määral. Sellistel juhtudel võtab vastutav
töötleja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti õigusi, vabadusi ja õigustatud huve, sealhulgas vähemalt
andmesubjekti õigust taotleda andmesubjektile inimlikku sekkumist, väljendada oma seisukohti ja otsuse vastu
vastuväiteid esitada.
Eeltoodut ei kohaldata, kui otsus:

 Vajalik teie ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;

 Vastutava töötleja suhtes kohaldatav ELi või liikmesriigi õigus, mis sätestab ka asjakohased meetmed
teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks; kinnisidee

 teie selgesõnalise nõusoleku alusel.

Logi sisse privaatsusregistrisse
Infotv . Vastavalt seaduses sätestatule pidi vastutav töötleja teatavatest
andmekaitseregistrile teatama. See teatamiskohustus lõppes 25. mail 2018.

andmetöötlustoimingutest

Andmete turvameetmed
Vastutav töötleja deklareerib, et on võtnud asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata
juurdepääsu, muutmise, edastamise, avalikustamise, kustutamise või hävitamise, samuti juhusliku hävitamise ja
kahjustamise eest ning muutuda kasutatava tehnoloogia muudatuste tõttu kättesaamatuks.
Vastutav töötleja teeb kõik endast oleneva, et ka tema andmetöötlejad võtaksid teie isikuandmetega töötamisel
asjakohaseid andmeturbemeetmeid.

Õiguskaitsevahendid
Kui arvate, et vastutav töötleja on rikkunud mõnda andmetöötlust käsitlevat seadusesätet või ei ole täitnud ühtegi
tema taotlust, võib riiklik andmekaitse ja teabevabaduse amet algatada uurimismenetluse väidetava ebaseadusliku
andmetöötluse lõpetamiseks (postiaadress: 1363 Budapest, Pf. 9., e-post: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Samuti teavitame teid, et andmetöötlust käsitlevate õigusnormide rikkumise korral või kui vastutav töötleja pole
täitnud ühtegi oma taotlust, võib ta esitada kohtus vastutava töötleja vastu tsiviilhagi .

Andmehalduse teabe muutmine
Vastutav töötleja jätab endale õiguse muuta seda andmehaldusteavet viisil, mis ei mõjuta andmehalduse eesmärki
ja õiguslikku alust. Veebisaidi kasutamisel pärast muudatuse jõustumist nõustute muudetud andmehaldusteabega.
Kui vastutav töötleja soovib seoses kogutud andmetega täiendavat andmetöötlust teha muul kui nende kogumise
eesmärgil, teavitab ta teid enne edasist töötlemist andmetöötluse eesmärgist ja järgmise teabe:

 isikuandmete säilitamise kestus või, kui see pole võimalik, kestuse määramise kriteeriumid;
 õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu, parandada, kustutada või piirata teie isikuandmete
töötlemist ning esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele õigustatud huvil põhineva andmetöötluse
korral ja taotleda andmete teisaldatavust nõusolekul või lepingulistel suhetel põhineva andmetöötluse õigus
õigusele;

 nõusolekul põhineva andmetöötluse korral võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta,
 õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;
 kas isikuandmete edastamine põhineb seadusel või lepingulisel kohustusel või lepingu sõlmimise
eeldusel ja kas olete kohustatud esitama isikuandmeid ning millised võivad olla avalikustamata jätmise
tagajärjed;

 automatiseeritud otsuste tegemise fakt (kui sellist protseduuri on kasutatud), sealhulgas profiilide
koostamine, ja vähemalt nendel juhtudel arusaadav teave kasutatud loogika ja sellise andmetöötluse
olulisuse ning eeldatavate tagajärgede kohta teie jaoks.
Andmetöötlust saab alustada alles pärast seda, kui andmetöötluse õiguslik alus on nõusolek, peate lisaks teabele
nõustuma
ka
andmetöötlusega.
See dokument sisaldab kogu asjakohast veebipoe toimimisega seotud andmehaldusteavet vastavalt Euroopa Liidu
andmekaitse üldmäärusele 2016/679 (edaspidi: määrus GDPR) ja 2011. aasta CXII. TV. (edaspidi: Infotv .).

