Polityka prywatności
Data przyjęcia: 20.06.2021

Administrator danych
Nazwa: Pharmarosa Kft.
Siedziba: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Adres do korespondencji, rozpatrywanie reklamacji: 1239 Budapest Ócsai út 2.
E-mail: info@pharmarosa.com
Numer telefonu: 0612876380
Strona internetowa: http://www.pharmarosa.com

Dostawca usług hostingowych
Nazwa: Netteszt Informatikai Kft.
Adres do korespondencji: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Adres e-mail: info@netteszt.hu
Numer telefonu: + 36-1-445-0999

Opis zarządzania danymi wykonywanego podczas
działania sklepu internetowego

Informacje o wykorzystaniu plików cookies
Co

to

jest plik

cookie ?

Podczas odwiedzania serwisu Administrator wykorzystuje tzw. Pliki cookies . Pakiet informacyjny składający się
z ciasteczek liter i cyfr, że nasza strona internetowa wysyła do swojej przeglądarce dla celów ratowania pewnych
ustawień, ułatwiając korzystanie z naszej strony internetowej i pomaga zebrać kilka istotnych, informacji
statystycznych na temat naszych użytkowników.
Niektóre pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie nadają się do identyfikacji indywidualnego użytkownika,
ale niektóre zawierają unikalny identyfikator - tajny, losowo wygenerowany ciąg liczb - który przechowuje Twoje
urządzenie, zapewniając w ten sposób Twoją identyfikację. Każde ciasteczko -k (cookies) Czas pracy
każdego pliku cookie zawiera opis dla K (cookies).
The Cookie s mandat i podstawą prawną:
Podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia jest Twoja zgoda.

Główne cechy plików cookies używanych przez serwis to:
Plik cookie Google Analytics : Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom
witryn i aplikacji uzyskać dokładniejszy obraz działań odwiedzających. Serwis może wykorzystywać pliki cookies
w celu zbierania informacji i raportowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu bez personalnej identyfikacji
osób
odwiedzających
Google. Głównym plikiem
cookie używanym
przez Google Analytics
jest plik
cookie „__ ga ” . Oprócz raportów ze statystyk użytkowania witryny, Google Analytics , wraz z niektórymi opisanymi
powyżej reklamowymi plikami cookie , może być również używany do wyświetlania bardziej trafnych reklam w
produktach Google (takich jak wyszukiwarka Google) i w całej sieci.

Sesyjne pliki cookie : Te pliki cookie przechowują lokalizację odwiedzającego, język przeglądarki, walutę
płatności, czas życia, gdy przeglądarka jest zamknięta lub do 2 godzin.
Koszyk Cookie : Zapisuje produkty umieszczone w koszyku. Okres trwałości 365 dni.
Piksele Facebooka ( plik cookie Facebooka ) Kod piksela Facebooka, dla którego raport wykorzystuje konwersje
serwisu, można zestawiać odbiorców, a właściciel serwisu otrzymuje szczegółową analizę na podstawie danych od
odwiedzających serwis. Za pomocą piksela Facebooka możesz wyświetlać spersonalizowane oferty i reklamy
odwiedzającym stronę internetową w interfejsie Facebooka. Z polityką prywatności Facebooka można zapoznać
się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Jeśli nie zgadzasz się na używanie plików cookie , niektóre funkcje nie będą dostępne. Państwo mogą znaleźć
więcej informacji na temat usuwania plików cookie w poniższych linków:

 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

Dane przetwarzane w celu zawarcia umowy i
realizacji
W celu zawarcia i wykonania umowy można wdrożyć kilka spraw związanych z zarządzaniem danymi. Pragniemy
poinformować, że przetwarzanie danych związane z obsługą reklamacji i administracją gwarancyjną będzie miało
miejsce tylko wtedy, gdy skorzystasz z jednego z tych praw.
Jeśli nie dokonasz zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, jesteś tylko gościem w sklepie internetowym,
wtedy to, co jest napisane w zarządzaniu danymi w celach marketingowych, może dotyczyć Ciebie, jeśli wyrazisz
zgodę na cele marketingowe.
Przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umów bardziej szczegółowo:

Kontakt
Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, formularz kontaktowy lub telefon z pytaniem dotyczącym
produktu. Wcześniejszy kontakt nie jest obowiązkowy, możesz go zamówić w sklepie internetowym w dowolnym
momencie, pomijając go.
Zarządzane
informacje
podane podczas kontaktu: imię i nazwisko, adres , adres e-mail, numer telefonu
Okres
danymi Dane są przechowywane do odwołania.

Informacje
zarządzania

Podstawa
prawna
zarządzania
danymi
Twoja dobrowolna zgoda, którą udzielasz Administratorowi kontaktując się z nami. [Przetwarzanie danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia]

Rejestracja w serwisie
Zachowując dane podane podczas rejestracji, Administrator może zapewnić wygodniejszą usługę (np. Dane osoby,
której dane dotyczą, nie muszą być ponownie wprowadzane przy ponownym zakupie) Rejestracja nie jest
warunkiem zawarcia umowy.

Zarządzane
dane Podczas zarządzania danymi Administrator zarządza Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem
telefonu, adresem e-mail, charakterystyką zakupionego produktu oraz datą zakupu.
Okres
danymi Dane są przechowywane do odwołania.

zarządzania

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych
Twoja dobrowolna zgoda wobec Administratora poprzez rejestrację [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) Rozporządzenia]

Przetwarzanie zamówienia
Podczas realizacji zamówień niezbędne są działania związane z zarządzaniem danymi w celu wykonania umowy.
Zarządzane
dane
Podczas zarządzania danymi Administrator zarządza Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu,
adresem e-mail, charakterystyką zakupionego produktu, numerem zamówienia, numerem konta i datą zakupu.
Jeśli złożyłeś zamówienie w sklepie internetowym, zarządzanie danymi i ich podanie jest niezbędne do wykonania
umowy.
Okres
danymi Dane są przechowywane do odwołania.
Podstawa
prawna
zarządzania
Wykonanie umowy. [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia]

zarządzania
danymi

Wystawienie faktury
Proces zarządzania danymi odbywa się w celu wystawienia faktury zgodnie z prawem oraz wywiązania się z
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. The Stv. Zgodnie z art. 169 ust. 1–2 spółki muszą prowadzić
dokument księgowy bezpośrednio i pośrednio potwierdzający księgowość.
Zarządzane
dane
Podczas zarządzania danymi Administrator zarządza Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu,
adresem e-mail, charakterystyką zakupionego produktu, numerem zamówienia, numerem konta i datą zakupu.
Czas
zarządzania
danymi
Wystawione faktury są wystawiane zgodnie z Ustawą. Zgodnie z § 169 ust. 2 należy ją przechowywać przez 8 lat
od daty wystawienia faktury.
Podstawa
prawna ustawy
o zarządzaniu
danymi
CXXVII z 2007 r. O podatku VAT. Zgodnie z art. 159 ust. 1 wystawienie faktury jest obowiązkowe i musi być
przechowywane przez 8 lat zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy C z 2000 r. O rachunkowości [zarządzanie danymi
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dekret].

Zarządzanie danymi związanymi z transportem
towarów
Proces zarządzania danymi odbywa się w celu dostarczenia zamówionego produktu.

Zarządzane
dane Podczas zarządzania danymi Administrator zarządza Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem
telefonu, adresem e-mail, charakterystyką zakupionego produktu oraz datą zakupu.
Okres
danymi Dane są przechowywane do odwołania.
Podstawa
prawna
przetwarzania
danych Wykonanie
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia].

zarządzania

umowy
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Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane związane z transportem
towarów
Nazwa odbiorcy: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.
Adres adresata: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Numer telefonu odbiorcy: 06-29-88-67-00
Adres e-mail odbiorcy to info@gls-hungary.com
Strona odbiorcy : https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Firma kurierska uczestniczy w dostawie zamówionego towaru na podstawie umowy zawartej z
Administratorem. Firma kurierska przetwarza otrzymane dane osobowe zgodnie z informacjami dotyczącymi
zarządzania danymi dostępnymi na jej stronie internetowej.
Nazwa odbiorcy: DPD Hungária Kft.
Adres adresata: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Numer telefonu odbiorcy: + 36-1 / 501-6200
Adres e-mail odbiorcy: dpd@dpd.hu
Strona odbiorcy : https : //www.dpd.com/hu/
Firma kurierska uczestniczy w dostawie zamówionego towaru na podstawie umowy zawartej z
Administratorem. Firma kurierska przetwarza otrzymane dane osobowe zgodnie z informacjami dotyczącymi
zarządzania danymi dostępnymi na jej stronie internetowej.

Obsługa roszczeń gwarancyjnych i gwarancyjnych
Rękojmię i roszczenia gwarancyjne określa dekret 19/2014. (IV. 29.) Dekret NGM, który również określa, w jaki
sposób powinniśmy rozpatrzyć Twoje roszczenie.
Przetwarzane
dane
W trakcie zarządzania danymi Administrator będzie wykorzystywał Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mail, charakterystykę zakupionego produktu oraz datę zakupu, a także zajmuje się przedmiotem
reklamacji.
Czas
przetwarzania
danych
Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji roszczeń z tytułu rękojmi lub rękojmi konsumenta przez 3 lata
od momentu ich zebrania i przedstawiania na żądanie organu nadzorczego.
Podstawa
prawna zarządzania
danymi
Podstawą prawną
zarządzania danymi jest 19/2014. (IV. 29.) Dekret NGM [4. § (1) i § 6 (1)] [przetwarzanie danych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c) dekretu].

Obsługa innych reklamacji konsumenckich
Istnieje proces zarządzania danymi w celu obsługi reklamacji konsumentów. Jeśli złożyłeś do nas skargę,
zarządzanie danymi i ich podanie jest niezbędne.
Przetwarzane
dane
W trakcie zarządzania danymi Administrator będzie wykorzystywał Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mail, charakterystykę zakupionego produktu oraz datę zakupu, a także zajmuje się przedmiotem
reklamacji.
Czas
przetwarzania
Reklamacje z tytułu rękojmi przechowywane są przez 5 lat zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

danych

Podstawa
prawna
zarządzania
danymi
Jeśli chcesz złożyć skargę na dobrowolną decyzję, ale jeśli skontaktujesz się z nami, CLV z 1997 r. O ochronie
konsumentów. Akt 17 / A. § (7), jesteśmy zobowiązani do przechowywania reklamacji przez 5 lat [przetwarzanie
danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dekretu].

Zarządzanie danymi w celach marketingowych

Zarządzanie danymi związanymi z wysyłką
newslettera
Proces zarządzania danymi ma na celu wysyłanie biuletynów.
Zarządzane
Imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu.
Czas
przetwarzania
dotyczą.

danych

Do

momentu wycofania

dane

zgody

przez

osobę, której

dane

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych
Twoja dobrowolna zgoda wobec Administratora poprzez zapisanie się do newslettera [Przetwarzanie danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Dodatkowe zarządzanie danymi
W przypadku chęci dalszego zarządzania danymi Administrator udzieli wstępnych informacji o istotnych
okolicznościach zarządzania danymi (podstawa prawna i podstawa prawna zarządzania danymi, cel zarządzania
danymi, zakres przetwarzanych danych, czas trwania zarządzania danymi).
Informujemy, że administrator danych musi zastosować się do pisemnych żądań organów, na podstawie
ustawowego upoważnienia, dotyczących danych. Administrator danych poinformuje Infotv . Zgodnie z § 15 ust. 2 3 prowadzi ewidencję (do jakiego organu, jakie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej, kiedy zostały
przekazane przez Administratora), o treści której Administrator informuje żądania, chyba że jego ujawnienie jest
wyłączone z mocy prawa.

Odbiorcy danych osobowych
Przetwarzanie danych w celu przechowywania
danych osobowych

Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: Netteszt Informatikai Kft.
Dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego dane:
Numer telefonu: + 36-1-445-0999
Adres e-mail: info@netteszt.hu
Siedziba: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Strona internetowa: https://netteszt.hu/
Przetwarzający Dane przechowuje dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Nie masz
prawa dostępu do danych osobowych.

Czynności przetwarzania danych związane z
biuletynami
Nazwa firmy obsługującej system biuletynów: Pharmarosa Database
Siedziba firmy obsługującej system biuletynów: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Numer telefonu firmy obsługującej system newslettera: 0612876380
Adres e-mail firmy obsługującej system newslettera: info@pharmarosa.com
Strona internetowa firmy biuletynowej:
Procesor uczestniczy w wysyłaniu newsletterów na podstawie umowy zawartej z Administratorem. W ten sposób
Procesor zarządza imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym
do wysyłania newslettera .

Zarządzanie danymi księgowymi
Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: Tax & Recording Hungary Kft.
Siedziba podmiotu przetwarzającego dane:
Numer telefonu podmiotu przetwarzającego dane:
Adres e-mail administratora danych: oryzsolt@oryzsolt.hu
Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane:
Procesor uczestniczy w rozliczaniu dokumentów księgowych na podstawie pisemnej umowy zawartej z
Administratorem . Podmiot przetwarzający podaje przy tym imię i nazwisko oraz adres osoby, której dane dotyczą,
w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji księgowej, zgodnie z przepisami Ustawy. Zarządzane jest przez
okres czasu zgodnie z § 169 ust. 2, po czym zostaje natychmiast anulowane.

Przetwarzanie danych do fakturowania
Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Numer telefonu administratora danych : + 3630 35 44789
Adres e-mail podmiotu przetwarzającego dane: info@szamlazz.hu
Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane :
Procesor uczestniczy w rejestracji dokumentów księgowych na podstawie umowy zawartej z
Administratorem. Podmiot przetwarzający podaje przy tym imię i nazwisko oraz adres osoby, której dane dotyczą,
w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji księgowej, zgodnie z przepisami Ustawy. Zarządzany jest przez
okres czasu zgodnie z § 169 ust. 2, po czym zostaje anulowany.

Przetwarzanie danych związane z obsługą systemu
CRM
Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: Pharmarosa Kft.
Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Numer telefonu podmiotu przetwarzającego dane to 0612876380
Adres e-mail podmiotu przetwarzającego dane to info@pharmarosa.com
Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane:
Procesor uczestniczy w rejestracji zamówień na podstawie umowy zawartej z Administratorem . W ten sposób
Procesor obsługuje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer i datę złożenia zamówienia osoby, której dane
dotyczą, w okresie przedawnienia prawa cywilnego.

Przetwarzanie danych związane z płatnościami
online
Nazwa podmiotu przetwarzającego dane: OTP Bank Plc.
Siedziba podmiotu przetwarzającego dane: 161 Budapeszt, Nádor utca 16.
Numer telefonu z procesorem danych : 06 -1-473-5000
Adres e-mail podmiotu przetwarzającego dane:
Strona internetowa podmiotu przetwarzającego dane:
Podmiot Przetwarzający uczestniczy w realizacji Płatności Online na podstawie umowy zawartej z
Administratorem. Przetwarzanie danych dotyczyło przy tym nazwisk, nazwisk i adresów, numeru i daty zamówienia
w okresie przedawnienia.

Twoje prawa podczas zarządzania danymi
W okresie przetwarzania danych przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z przepisów Rozporządzenia:

 prawo do wycofania zgody
 dostęp do danych osobowych i informacji o zarządzaniu danymi
 prawo do sprostowania
 ograniczenia w zarządzaniu danymi,
 prawo do odstąpienia od umowy
 prawo do protestu
 prawo do przenoszenia.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, będzie to oznaczało Twoją identyfikację, a Administrator danych musi się
z Tobą skontaktować. W związku z tym będziesz zobowiązany do podania danych osobowych w celach
identyfikacyjnych (przy czym identyfikacja może opierać się tylko na informacjach, którymi i tak zajmuje się
Administrator), a Twoje skargi dotyczące zarządzania danymi będą dostępne na koncie e-mail Administratora w
terminie określonym w ust. ta informacja. Jeśli byłeś naszym klientem i chciałbyś zidentyfikować się na potrzeby
reklamacji lub gwarancji, podaj swój identyfikator zamówienia w celu identyfikacji. Dzięki temu możemy również
zidentyfikować Cię jako klienta.

Na reklamacje związane z zarządzaniem danymi Administrator danych ustosunkowuje się najpóźniej w terminie 30
dni.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na zarządzanie danymi, w takim przypadku podane dane zostaną
usunięte z naszych systemów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niezrealizowanego zamówienia
anulowanie może spowodować, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci przesyłki. Ponadto, jeśli zakup został już
dokonany, nie będziemy mogli usunąć Twoich danych rozliczeniowych z naszych systemów zgodnie z zasadami
rachunkowości, a jeśli jesteś nam to winien, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku cofnięcia zgody na
podstawie na prawnie uzasadnionym interesie w odzyskaniu roszczenia.

Dostęp do danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji zwrotnej od Administratora, czy Twoje dane osobowe są
przetwarzane, aw przypadku przetwarzania danych masz prawo do:

 dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz
 poinformować Administratora o następujących informacjach:
o cele zarządzania danymi;
o kategorie przetwarzanych danych osobowych o Tobie;
o informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, z którymi lub z którymi Administrator
komunikował lub będzie przekazywał dane osobowe;

o planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria
ustalania tego okresu;

o Twoje prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
o jeżeli dane nie zostały od Ciebie zebrane, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
o fakt zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeśli taka procedura została zastosowana), w
tym profilowania, a przynajmniej w tych przypadkach zrozumiałe informacje o zastosowanej
logice i znaczeniu takiego przetwarzania danych oraz oczekiwanych konsekwencjach dla Ciebie.
Celem realizacji prawa może być ustalenie i weryfikacja zgodności z prawem przetwarzania danych, dlatego w
przypadku wielokrotnego żądania informacji Administrator może pobrać odpowiednią opłatę za udzielenie
informacji.
Dostęp do danych osobowych zapewnia Administrator poprzez przesłanie przetworzonych danych osobowych i
informacji pocztą elektroniczną po dokonaniu przez Ciebie identyfikacji. Jeśli masz rejestrację, zapewnimy Ci
dostęp, abyś mógł przeglądać i weryfikować Twoje dane osobowe, którymi zarządzamy, logując się na swoje konto
użytkownika.
Wskaż w swoim zapytaniu, czy żądasz dostępu do danych osobowych, czy informacji o zarządzaniu danymi.

Prawo do sprostowania
Masz prawo, na żądanie Administratora, do niezwłocznego poprawienia dotyczących Ciebie niedokładnych danych
osobowych.

Prawo do ograniczenia zarządzania danymi
Masz prawo, na żądanie Administratora, ograniczyć przetwarzanie danych, jeśli spełniony jest którykolwiek z
poniższych warunków:

 Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, w którym to przypadku ograniczenie dotyczy okresu,
który pozwala Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, jeżeli dokładne dane można
ustalić od razu, ograniczenie nie nastąpi;

 przetwarzanie danych jest nielegalne, ale sprzeciwiają się usunięcia danych z jakiegokolwiek powodu (na
przykład , ponieważ dane są ważne dla Ciebie w celu wyegzekwowania roszczenia prawne ), więc nie
zażądać usunięcia danych, ale zamiast tego zażądaj ograniczenia jego używania;

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do wyznaczonego przetwarzania, ale Ty żądasz ich
w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; obsesja

 Wnieśliście sprzeciw wobec przetwarzania danych, ale prawnie uzasadniony interes administratora
danych może również uzasadniać przetwarzanie danych, w takim przypadku do czasu, gdy prawnie
uzasadnione powody administratora danych będą nadrzędne wobec Państwa prawnie uzasadnionych
powodów, przetwarzanie danych musi być ograniczone.
Jeżeli przetwarzanie danych jest ograniczone, takie dane osobowe mogą być przetwarzane, z wyjątkiem
przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony
roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub w ważnym interesie publicznym Unii lub
państwa członkowskiego.
Administrator danych poinformuje Cię z wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni robocze przed zniesieniem ograniczenia)
o zniesieniu ograniczenia zarządzania danymi.

Prawo do usunięcia - prawo do zapomnienia
Masz prawo zażądać od Administratora danych bez zbędnej zwłoki usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli
zaistnieje którakolwiek z poniższych przyczyn:

 dane osobowe nie są już niezbędne do celu, w którym zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
przez Administratora;

 Cofasz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 Wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i nie
ma nadrzędnego prawnie uzasadnionego powodu (tj. Prawnie uzasadnionego interesu) w przetwarzaniu
danych,

 dane osobowe były przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem i zostało to ustalone na
podstawie skargi,

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w
prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego mającym zastosowanie do Administratora.

Jeżeli z jakiegokolwiek zgodnego z prawem powodu Administrator ujawnił przetwarzane dane osobowe na Twój
temat i jest zobowiązany do ich usunięcia z dowolnego z wyżej wymienionych powodów, podejmie uzasadnione
kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować o tym dane, uwzględniając: dostępna technologia i koszty
wdrożenia inni administratorzy danych, którzy zażądali usunięcia linków do danych osobowych, o których mowa,
lub kopii lub duplikatu tych danych osobowych.
Usunięcie nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie danych jest wymagane:

 w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 wywiązania się z obowiązku przetwarzania danych osobowych wynikającego z prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego (takiego jak fakturowanie, ponieważ utrzymanie konta jest wymagane przez
prawo) lub wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej kontroler;

 w celu wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (np .: jeżeli Administrator ma wobec
Ciebie roszczenie i jeszcze go nie dopełnił lub jest w trakcie rozpatrywania reklamacji konsumenta lub
przetwarzania danych).

Prawo do protestu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją sytuacją wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku Administrator
danych osobowych nie może zarządzać dalej, chyba że wykaże, że przetwarzanie danych z
użyciem siły przymusu jest uzasadnione prawnie uzasadnionymi przyczynami, które mają pierwszeństwo przed
Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub są związane z prezentowaniem, wykonywaniem lub obroną
roszczenia
prawne.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniego pozyskania działalności gospodarczej, masz prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w tym celu,
w tym profilowania, jeżeli jest to związane z bezpośrednim akwizycją gospodarczą. Jeśli sprzeciwiasz się
przetwarzaniu danych osobowych w celu bezpośredniego pozyskania działalności gospodarczej, dane osobowe
nie mogą być już przetwarzane w tym celu.

Prawo do przenoszenia
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny lub jeżeli podstawą przetwarzania danych jest
Twoja dobrowolna zgoda, przysługuje Ci prawo żądania od Administratora otrzymania danych przekazanych przez
Ciebie Administratorowi, które Administrator przekazuje Ci w formacie xml , JSON lub csv . Jeżeli jest to technicznie
możliwe, może zażądać od Administratora przeniesienia danych w tym formularzu do innego administratora
danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Masz prawo nie podlegać decyzji (w tym profilowaniu) opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych, która miałaby dla Ciebie skutek prawny lub wpłynęłaby na Ciebie w podobnym zakresie. W takich
przypadkach Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych
interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa osoby, której dane dotyczą, do żądania interwencji
człowieka w stosunku do osoby, której dane dotyczą, do wyrażenia jej opinii oraz zgłosić sprzeciw wobec decyzji.
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:

 Niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem danych;
 Prawo UE lub prawo państwa członkowskiego mające zastosowanie do administratora, które określa
również odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; obsesja

 na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Zaloguj się do rejestru prywatności
Infotv . Zgodnie z ustawą Administrator musiał zgłaszać określone operacje przetwarzania danych do rejestru
ochrony danych. Obowiązek powiadamiania wygasł 25 maja 2018 r.

Środki bezpieczeństwa danych
Administrator Danych oświadcza, że podjął odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych
przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, przekazaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, a także
przypadkowym zniszczeniem i uszkodzeniem oraz niedostępnością na skutek zmian w stosowanej technologii.
Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby jego podmioty przetwarzające również stosowały odpowiednie
środki bezpieczeństwa danych podczas pracy z Twoimi danymi osobowymi.

Środki zaradcze

Jeśli uważasz, że Administrator naruszył jakiekolwiek przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych lub nie
spełnił któregokolwiek z jego żądań, Krajowy Urząd ds.Ochrony Danych i Wolności Informacji może wszcząć
postępowanie wyjaśniające w celu zakończenia domniemanego bezprawnego przetwarzania danych (adres do
korespondencji: 1363 Budapest, Pf. 9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jednocześnie informujemy, że w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych, bądź
jeśli Administrator nie spełnił któregokolwiek z jego żądań, może wnieść sprawę cywilną przeciwko Administratorowi
przed sądem. .

Modyfikacja informacji zarządzania danymi
Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych informacji o zarządzaniu danymi w sposób
niezakłócający celu i podstawy prawnej zarządzania danymi. Korzystając ze strony internetowej po wejściu w życie
zmiany, akceptujesz zmienione informacje o zarządzaniu danymi.
Jeżeli Administrator będzie chciał dalej przetwarzać dane w związku z zebranymi danymi w celu innym niż cel ich
zbierania, poinformuje Cię przed dalszym przetwarzaniem danych o celu ich przetwarzania oraz następujące
informacje:

 okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania czasu
trwania;

 prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu oraz żądania przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zgody lub stosunku umownego prawo do wymiaru sprawiedliwości;

 w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, możesz w każdej chwili cofnąć zgodę,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 czy podanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, obowiązku umownego lub
przesłanki zawarcia umowy oraz czy jesteś zobowiązany do podania danych osobowych i jakie mogą być
konsekwencje ich nieujawnienia;

 fakt zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeśli taka procedura została zastosowana), w tym
profilowania, a przynajmniej w tych przypadkach zrozumiałe informacje o zastosowanej logice i znaczeniu
takiego przetwarzania danych oraz oczekiwanych konsekwencjach dla Ciebie.
Dopiero po tym czasie można rozpocząć przetwarzanie danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest
zgoda,
oprócz
informacji
musisz
również
wyrazić
zgodę
na
przetwarzanie
danych.
Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zarządzania danymi związanymi z
funkcjonowaniem sklepu internetowego zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 Unii
Europejskiej (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz CXII z 2011 roku. TELEWIZJA. (dalej: Infotv .).

