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Priėmimo data: 2021 06 20

Duomenų valdytojas
Pavadinimas: Pharmarosa Kft.
Buveinė: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Pašto adresas, skundo nagrinėjimas: 1239 Budapest Ócsai út 2.
El. Paštas: info@pharmarosa.com
Telefono numeris: 0612876380
Svetainė: http://www.pharmarosa.com

Prieglobos paslaugų teikėjas
Pavadinimas: Netteszt Informatikai Kft.
Pašto adresas: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
El. Pašto adresas: info@netteszt.hu
Telefono numeris: + 36-1-445-0999

Duomenų valdymo, atlikto veikiant internetinei
parduotuvei, aprašymas

Informacija apie naudojimo slapukus
Kas

yra slapukas ?

Duomenų valdytojas lankydamasis svetainėje naudoja vadinamuosius slapukus . Informacijos paketas,
susidedantis iš slapukų raidžių ir skaičių, kad mūsų svetainė siunčia į jūsų naršyklėje dėl taupymo tam tikrus
parametrus, palengvinti mūsų svetainėje naudojimą ir padėti surinkti tam tikrą svarbią statistinę informaciją apie
mūsų lankytojai tikslu.
Kai kuriuose slapukuose nėra asmeninės informacijos ir jie nėra tinkami atskiram vartotojui identifikuoti, tačiau kai
kuriuose yra unikalus identifikatorius - slapta, atsitiktinai sugeneruota skaičių seka - kurį jūsų įrenginys saugo, taip
užtikrindamas jūsų tapatybę. Kiekvieno slapuko -k (slapukai) kiekvieno slapuko veikimo trukmė apima k (slapukų)
aprašymą.
Į Slapuko įgaliojimai S ir teisinis pagrindas:
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas pagal reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą yra jūsų sutikimas.

Pagrindinės svetainės naudojamų slapukų savybės yra šios:
„Google Analytics“ slapukas : „ Google Analytics“ yra „Google“ analizės įrankis, padedantis svetainių ir
programų savininkams gauti tikslesnį vaizdą apie savo lankytojų veiklą. Paslauga gali naudoti slapukus rinkti
informaciją ir pranešti statistiką apie naudojimąsi svetaine, asmeniškai neidentifikuojant „Google“
lankytojų. Pagrindinis „ Google Analytics “ naudojamas slapukas yra „__ ga “ slapukas . Be ataskaitų iš svetainės
naudojimo statistikos, „Google Analytics“ kartu su kai kuriais aukščiau aprašytais reklamavimo slapukais taip pat
gali būti naudojama rodant labiau susijusius skelbimus „Google“ produktuose (pvz., „Google“ paieškoje) ir visame
žiniatinklyje.

Sesijos slapukas : Šie slapukai saugo lankytojo vietą, naršyklės kalbą, mokėjimo valiutą, visą gyvenimą, kai
naršyklė uždaroma, arba iki 2 valandų.
„Basket Cookie“ : įrašo į krepšelį įdėtus produktus. Tinkamumo laikas 365 dienos.
„Facebook“ pikseliai („Facebook“ slapukas ) „ Facebook“ pikselių kodas, kuriam ataskaitoje naudojamos
svetainės konversijos, galima surinkti auditorijas, o svetainės savininkas gauna išsamią analizę, naudodama
duomenis iš svetainės lankytojų. „Facebook“ pikselio pagalba galite „Facebook“ sąsajoje rodyti suasmenintus
pasiūlymus ir skelbimus svetainės lankytojams. „Facebook“ privatumo politiką galite perskaityti čia:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Jei nesutinkate su slapukų naudojimu , tam tikros funkcijos jums nebus prieinamos. Jūs galite rasti daugiau
informacijos apie ištrinti slapukus bent šias nuorodas:

 „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

Duomenys tvarkomi sutarčių sudarymo ir vykdymo
tikslais
Sudarant ir vykdant sutartį gali būti įgyvendinami keli duomenų valdymo atvejai. Norime jus informuoti, kad
duomenys, susiję su skundų nagrinėjimu ir garantijos administravimu, bus vykdomi tik tuo atveju, jei pasinaudosite
viena iš šių teisių.
Jei nepirkite per internetinę parduotuvę, esate tik internetinės parduotuvės lankytojas, tai, kas parašyta duomenų
tvarkymo rinkodaros tikslais, jums gali būti taikoma, jei duosite sutikimą rinkodaros tikslais.
Duomenų tvarkymas detaliau sudarant ir vykdant sutartis:

kontaktas
Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. Paštu, susisiekimo forma ar telefonu su klausimu apie
produktą. Išankstinis kontaktas nėra privalomas, jį galite bet kada užsisakyti iš internetinės parduotuvės,
praleisdami.
Tvarkoma
informacija
Informacija,
pateikėte kontakto metu: vardas, adresas , el. Pašto adresas, telefono numeris
Duomenų valdymo
Duomenys saugomi iki jų panaikinimo.

kurią
trukmė

Teisinis
duomenų
valdymo
pagrindas
Jūsų savanoriškas sutikimas, kurį duodate Duomenų valdytojui susisiekus su mumis. [Duomenų tvarkymas pagal
reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą]

Registracija svetainėje
Saugodamas registracijos metu pateiktus duomenis, Duomenų valdytojas gali suteikti patogesnę paslaugą (pvz.,
Perkant iš naujo duomenų subjekto duomenų nereikia iš naujo įvesti) . Registracija nėra sąlyga sudarant sutartį.

Duomenų
valdymas Duomenų valdytojas tvarkydamas duomenis valdo jūsų vardą, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą,
įsigyto produkto savybes ir pirkimo datą.
Duomenų valdymo
Duomenys saugomi iki jų panaikinimo.

trukmė

Teisinis
duomenų
tvarkymo
pagrindas
Jūsų savanoriškas sutikimas Duomenų valdytojui registruojantis [Duomenų tvarkymas pagal reglamento 6
straipsnio 1 dalies a punktą]

Užsakymo procesas
Apdorojant užsakymus, norint įvykdyti sutartį, reikalingos duomenų valdymo veiklos.
Tvarkomi
duomenys
Duomenų valdytojas tvarkydamas duomenis valdo jūsų vardą, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą, įsigytos
prekės savybes, užsakymo numerį, sąskaitos numerį ir pirkimo datą.
Jei pateikėte užsakymą internetinėje parduotuvėje, duomenų valdymas ir duomenų teikimas yra būtinas norint
įvykdyti sutartį.
Duomenų valdymo
Duomenys saugomi iki jų panaikinimo.
Teisinis
duomenų
valdymo
Sutarties vykdymas. [Duomenų tvarkymas pagal reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą]

trukmė

pagrindas

Sąskaitos išrašymas
Duomenų valdymo procesas vyksta tam, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų išrašyta sąskaita faktūra ir įvykdyta
pareiga saugoti apskaitos dokumentus. Šv. Pagal 169 straipsnio 1–2 dalis įmonės privalo saugoti apskaitos
dokumentą, tiesiogiai ir netiesiogiai patvirtinantį apskaitą.
Tvarkomi
duomenys
Duomenų valdytojas tvarkydamas duomenis valdo jūsų vardą, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą, įsigytos
prekės savybes, užsakymo numerį, sąskaitos numerį ir pirkimo datą.
Duomenų
tvarkymo
trukmė
Išrašytos sąskaitos išrašomos pagal įstatymą. Pagal 169 straipsnio 2 dalį ji turi būti saugoma 8 metus nuo sąskaitos
išrašymo dienos.
Duomenų
valdymo
teisinis
pagrindas
2007 m. CXXVII įstatymas dėl PVM. Pagal 159 straipsnio 1 dalį sąskaitos faktūros išrašymas yra privalomas ir turi
būti saugomas 8 metus pagal 2000 m. C įstatymo dėl apskaitos 169 straipsnio 2 dalį [Duomenų valdymas pagal
2000 m. dekretą].

Duomenų valdymas, susijęs su prekių gabenimu
Duomenų valdymo procesas vyksta siekiant pristatyti užsakytą produktą.

Duomenų
valdymas Duomenų valdytojas tvarkydamas duomenis valdo jūsų vardą, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą,
įsigyto produkto savybes ir pirkimo datą.
Duomenų valdymo
Duomenys saugomi iki jų panaikinimo.
Teisinis
duomenų
tvarkymo
pagrindas Sutarties
pagal reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą].

trukmė

vykdymas

[ Duomenų

tvarkymas

Duomenų, susijusių su krovinių gabenimu, gavėjai ir duomenų
tvarkytojai
Gavėjo pavadinimas: GLS General Logistics Systems Hungary Vengrija Csomag-Logismi Kft.
Adresato adresas: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Gavėjo telefono numeris: 06-29-88-67-00
Gavėjo el. Pašto adresas yra info@gls-hungary.com
Gavėjo svetainė: https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Kurjerių tarnyba dalyvauja pristatant užsakytas prekes pagal sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju. Kurjerių
tarnyba tvarko gautus asmens duomenis vadovaudamasi savo interneto svetainėje esančia duomenų valdymo
informacija.
Gavėjo pavadinimas: DPD Hungária Kft.
Adresato adresas: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Gavėjo telefono numeris: + 36-1 / 501-6200
Gavėjo el. Pašto adresas: dpd@dpd.hu
Gavėjo svetainė: https : //www.dpd.com/hu/
Kurjerių tarnyba dalyvauja pristatant užsakytas prekes pagal sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju. Kurjerių
tarnyba tvarko gautus asmens duomenis vadovaudamasi savo interneto svetainėje esančia duomenų valdymo
informacija.

Garantinių ir garantinių pretenzijų tvarkymas
Garantijos ir garantijos reikalavimai yra išdėstyti nutarime Nr. 19/2014. (IV. 29.) NGM dekretu, kuriame taip pat
nustatoma, kaip turėtume tvarkyti jūsų ieškinį.
Apdoroti
duomenys Duomenų
valdytojas, tvarkydamas
duomenis
, naudos jūsų vardą, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą, įsigytos prekės savybes ir pirkimo datą, taip
pat tvarko skundo dalyką.
Duomenų
tvarkymo
trukmė
Bendrovė yra įpareigota trejus metus nuo jų surinkimo saugoti vartotojo garantijos ar garantinio reikalavimo apskaitą
ir pateikti priežiūros institucijos prašymu.
Teisinis duomenų
valdymo pagrindas
Teisinis duomenų
valdymo pagrindas
yra 2014 m. (IV. 29.) NGM dekretas [4. § (1) ir § 6 (1)] [duomenų tvarkymas pagal dekreto 6 straipsnio 1 dalies c
punktą].

Kitų vartotojų skundų nagrinėjimas
Duomenų valdymo procesas yra skirtas vartotojų skundams nagrinėti. Jei pateikėte mums skundą, būtina valdyti
duomenis ir pateikti duomenis.
Apdoroti
duomenys Duomenų
valdytojas, tvarkydamas
duomenis
, naudos jūsų vardą, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą, įsigytos prekės savybes ir pirkimo datą, taip
pat tvarko skundo dalyką.
Duomenų
tvarkymo
Garantiniai skundai saugomi 5 metus pagal Vartotojų apsaugos įstatymą.

trukmė

Teisinis
duomenų
valdymo
pagrindas
Nesvarbu, ar turite skundą dėl savo savanoriško sprendimo, tačiau, jei susisieksite su mumis, 1997 m. CLV dėl
vartotojų apsaugos. Aktas 17 / A. § (7), mes privalome saugoti skundą 5 metus [duomenų tvarkymas pagal dekreto
6 straipsnio 1 dalies c punktą].

Duomenų valdymas rinkodaros tikslais

Duomenų valdymas, susijęs su naujienlaiškių
siuntimu
Duomenų tvarkymo procesas atliekamas norint išsiųsti naujienlaiškius.
Tvarkomi
Kliento vardas, adresas, el. Pašto adresas, telefono numeris.
Duomenų
tvarkymo
subjekto sutikimas.

trukmė,

kol

duomenys
nebus

panaikintas

duomenų

Teisinis
duomenų
tvarkymo
pagrindas
Jūsų savanoriškas sutikimas Duomenų valdytojui užsiprenumeravus naujienlaiškį [Duomenų tvarkymas pagal
reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą]

Papildomas duomenų valdymas
Jei Duomenų valdytojas nori toliau tvarkyti duomenis, jis pateikia išankstinę informaciją apie esmines duomenų
tvarkymo aplinkybes (duomenų valdymo teisinį pagrindą ir teisinį pagrindą, duomenų tvarkymo tikslą, tvarkomų
duomenų apimtį, duomenų valdymo trukmę).
Informuojame jus, kad Duomenų valdytojas privalo vykdyti rašytinius institucijų prašymus dėl duomenų, pagrįstus
teisiniu įgaliojimu. Duomenų valdytojas informuoja „Infotv“ . Pagal 15 straipsnio 2–3 dalis ji veda įrašus (kuriai
institucijai, kokius asmens duomenis, kokiu teisiniu pagrindu, kada juos perdavė duomenų valdytojas), kurio turinį
pateikia duomenų valdytojas prašymą, nebent įstatymas neleidžia jo atskleisti.

Asmens duomenų gavėjai
Duomenų tvarkymas asmens duomenims saugoti
Duomenų tvarkytojo pavadinimas: Netteszt Informatikai Kft.
Kontaktiniai duomenų tvarkytojo duomenys:
Telefono numeris: + 36-1-445-0999

El. Pašto adresas: info@netteszt.hu
Buveinė: 2013 m. Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Svetainė: https://netteszt.hu/
Duomenų tvarkytojas asmens duomenis saugo pagal sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju. Jūs neturite teisės
naudotis asmens duomenimis.

Duomenų apdorojimo veikla, susijusi su
naujienlaiškiais
Naujienlaiškių sistemą valdančios įmonės pavadinimas: „ Pharmarosa“ duomenų bazė
Naujienlaiškių sistemą valdančios bendrovės būstinė: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Naujienlaiškių sistemą valdančios įmonės telefono numeris: 0612876380
Naujienlaiškių sistemą valdančios įmonės el. Pašto adresas: info@pharmarosa.com
Naujienlaiškių įmonės svetainė:
Duomenų tvarkytojas dalyvauja siunčiant naujienlaiškius pagal sutartį, sudarytą su Duomenų valdytoju. Tai
darydamas, duomenų tvarkytojas tvarko duomenų subjekto vardą ir el. Pašto adresą tiek, kiek
reikia naujienlaiškiui siųsti .

Apskaitos duomenų valdymas
Duomenų tvarkytojo pavadinimas: Tax & Recording Hungary Kft.
Duomenų tvarkytojo buveinė:
Duomenų tvarkytojo telefono numeris:
Duomenų tvarkytojo el. Pašto adresas: oryzsolt@oryzsolt.hu
Duomenų tvarkytojo svetainė:
Duomenų tvarkytojas dalyvauja apskaitos dokumentų apskaitoje pagal rašytinę sutartį, sudarytą su Duomenų
valdytoju . Tai darydamas, Duomenų tvarkytojas nurodo duomenų subjekto vardą ir pavardę ir adresą tiek, kiek to
reikia apskaitos registrams, laikantis Įstatymo nuostatų. Jis valdomas tam tikrą laiką pagal 169 straipsnio 2 dalį, po
kurio jis nedelsiant atšaukiamas.

Sąskaitų faktūrų duomenų apdorojimas
Duomenų tvarkytojo pavadinimas: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Duomenų tvarkytojo buveinė: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Duomenų procesoriaus telefono numeris: + 3630 35 44 789
Duomenų tvarkytojo el. Pašto adresas: info@szamlazz.hu
Duomenų tvarkytojo svetainė :
Duomenų tvarkytojas dalyvauja apskaitos dokumentų registravime pagal sutartį, sudarytą su Duomenų
valdytoju. Tai darydamas, Duomenų tvarkytojas nurodo duomenų subjekto vardą ir pavardę ir adresą tiek, kiek to
reikia apskaitos registrams, laikantis Įstatymo nuostatų. Jis valdomas tam tikrą laiką pagal 169 straipsnio 2 dalį, po
kurio jis panaikinamas.

Duomenų apdorojimas, susijęs su CRM sistemos
veikimu
Duomenų tvarkytojo pavadinimas: Pharmarosa Kft.
Duomenų tvarkytojo buveinė: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Duomenų procesoriaus telefono numeris yra 0612876380
Duomenų tvarkytojo el. Pašto adresas yra info@pharmarosa.com
Duomenų tvarkytojo svetainė:
Duomenys Procesorius dalyvauja užsakymų registravimo dėl sudarytos sutarties su duomenų valdytojo
pagrindu. Tai darydamas Duomenų tvarkytojas per civilinės teisės senaties terminą tvarko duomenų subjekto
vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, numerį ir užsakymų datą.

Duomenų apdorojimas, susijęs su mokėjimais
internetu
Duomenų tvarkytojo pavadinimas: OTP Bank Plc.
Duomenų tvarkytojo buveinė: 161 Budapest, Nádor utca 16.
Duomenų procesoriaus telefono numeris: 06 -1-473-5000
Duomenų tvarkytojo el. Pašto adresas:
Duomenų tvarkytojo svetainė:
Duomenų tvarkytojas dalyvauja vykdant mokėjimą internetu remiantis su duomenų valdytoju sudarytos sutarties
pagrindu. Tokiu būdu duomenys buvo susiję su atsiskaitymo pavadinimų pavadinimais, adresais, užsakymo
numeriu ir data civilinės senaties terminu.

Jūsų teisės tvarkant duomenis
Duomenų apdorojimo laikotarpiu jūs turite šias teises pagal dekreto nuostatas:

 teisę atšaukti sutikimą
 prieiga prie asmens duomenų ir duomenų valdymo informacijos
 ištaisymo teisė
 duomenų valdymo apribojimai,
 atšaukimo teisė
 teisė protestuoti
 teisę į perkeliamumą.
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, tai apims jūsų tapatybę ir Duomenų valdytojas privalo su jumis bendrauti. Todėl
tapatybės tikslais turėsite pateikti asmeninę informaciją (tačiau identifikavimas gali būti pagrįstas tik ta informacija,
kurią vis tiek tvarko duomenų valdytojas), o jūsų skundus dėl duomenų tvarkymo bus galima rasti Duomenų
valdytojo el. Pašto paskyroje per nustatytą laiką. Ši informacija. Jei buvote mūsų klientas ir norėtumėte identifikuoti
save skundų ar garantijos tikslais, pateikite savo užsakymo ID, kad galėtumėte identifikuoti. Tai naudodami taip pat
galime jus identifikuoti kaip klientą.
Duomenų valdytojas atsakys į skundus, susijusius su duomenų valdymu, ne vėliau kaip per 30 dienų.

Teisė atšaukti sutikimą
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, tokiu atveju pateikti duomenys bus ištrinti iš
mūsų sistemų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad neįvykdyto užsakymo atveju atšaukus užsakymą mes negalėsime
jums pristatyti. Be to, jei pirkimas jau buvo atliktas, mes negalėsime ištrinti jūsų atsiskaitymo informacijos iš savo
sistemų pagal apskaitos taisykles, o jei esate skolingi, mes galime apdoroti jūsų informaciją sutikimo atšaukimo
atveju dėl teisėtų interesų išieškoti ieškinį.

Prieiga prie asmens duomenų
Jūs turite teisę iš Duomenų valdytojo gauti atsiliepimą apie tai, ar tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir, jei duomenys
tvarkomi, turite teisę:

 turėti prieigą prie tvarkomų asmens duomenų ir
 informuoti duomenų valdytoją apie šią informaciją:
o duomenų valdymo tikslai;
o apie jus tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
o informacija apie gavėjus ar gavėjų kategorijas, su kuriais arba su kuriais duomenų valdytojas
bendravo ar perduos asmens duomenis;

o numatomas laikotarpis, kuriam bus saugomi asmens duomenys, arba, jei tai neįmanoma,
kriterijai tam laikotarpiui nustatyti;

o jūsų teisė reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištaisytų, ištrintų arba apribotų su Jumis susijusių
asmens duomenų tvarkymą ir prieštarautų tokių asmens duomenų tvarkymui tuo atveju, jei
duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu;

o teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
o jei duomenys nebuvo surinkti iš jūsų, visa turima informacija apie jų šaltinį;
o automatinio sprendimų priėmimo faktas (jei buvo taikoma tokia procedūra), įskaitant
profiliavimą, ir, bent jau šiais atvejais, suprantama informacija apie naudojamą logiką ir tokio
duomenų apdorojimo reikšmę bei laukiamas pasekmes jums.
Teisės įgyvendinimo tikslas gali būti nustatyti ir patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, todėl daugkartinių
informacijos prašymų atveju Duomenų valdytojas gali imti teisingą mokestį už informacijos pateikimą.
Prieigą prie asmens duomenų užtikrina Duomenų valdytojas, siųsdamas tvarkomus asmens duomenis ir informaciją
el. Paštu po jūsų tapatybės nustatymo. Jei turite registraciją, suteiksime prieigą, kad prisijungdami prie savo
vartotojo paskyros galėtumėte peržiūrėti ir patvirtinti mūsų valdomą asmeninę informaciją apie jus.
Prašyme nurodykite, ar prašote prieigos prie asmens duomenų, ar duomenų valdymo informacijos.

Teisė į ištaisymą
Duomenų valdytojo prašymu jūs turite teisę nedelsdami ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų valdymą
Duomenų valdytojo prašymu turite teisę apriboti duomenų tvarkymą, jei įvykdoma kuri nors iš šių sąlygų:

 Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą, tokiu atveju apribojimas taikomas laikotarpiui, kuris leidžia
Duomenų valdytojui patikrinti asmens duomenų tikslumą, jei tikslius duomenis pavyks nustatyti nedelsiant,
apribojimas neįvyks;

 duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs prieštaraujate duomenų ištrynimui dėl bet kokios priežasties
(pavyzdžiui , todėl, kad duomenys jums yra svarbūs norint įvykdyti teisinį reikalavimą ), todėl jūs neprašote
ištrinti duomenų, tačiau vietoj to prašyti apriboti jo naudojimą;

 Duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų paskirtiems duomenų tvarkymo tikslams, tačiau jūs jų
prašote, kad galėtumėte pateikti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; apsėdimas

 Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, tačiau duomenų valdytojo teisėtas interesas taip pat gali pateisinti
duomenų tvarkymą, tokiu atveju, kol duomenų valdytojo teisėtos priežastys neturi viršenybės prieš jūsų
teisėtas priežastis, duomenų tvarkymas turi būti ribojamas.
Kai duomenų tvarkymas yra ribojamas, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi, išskyrus saugojimą, tik gavus
duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito
fizinio ar juridinio asmens teises, arba svarbiu Sąjungos ar valstybės narės viešuoju interesu.
Duomenų valdytojas iš anksto (likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki apribojimo panaikinimo) informuos jus apie
duomenų valdymo apribojimo panaikinimą.

Teisė ištrinti - teisė pamiršti
Jūs turite teisę, kad Duomenų valdytojas nedelsdamas ištrintų savo asmens duomenis, jei yra bet kuri iš šių
priežasčių:

 asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam juos rinko ar kitaip tvarkė Duomenų valdytojas;
 Atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti;
 Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui remdamiesi teisėtu interesu ir duomenų tvarkymui nėra jokios
svarbios teisėtos priežasties (t. Y. Teisėtas interesas),

 asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarkė neteisėtai ir tai buvo nustatyta remiantis skundu,
 asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų vykdoma teisinė prievolė pagal duomenų valdytojui taikomą
Sąjungos ar valstybės narės teisę.
Jei dėl kokių nors teisėtų priežasčių duomenų valdytojas atskleidė apie jus tvarkomus asmens duomenis ir yra
įpareigotas juos ištrinti dėl bet kurios iš pirmiau nurodytų priežasčių, jis imasi pagrįstų priemonių, įskaitant technines
priemones, kad praneštų duomenis, atsižvelgdamas į tai turimos technologijos ir įgyvendinimo išlaidos. kiti
duomenų valdytojai, kurių prašėte ištrinti nuorodas į atitinkamus asmens duomenis arba šių asmens duomenų
kopijas ar kopijas.
Ištrinimas netaikomas, jei reikalingas duomenų tvarkymas:

 siekiant pasinaudoti teise į žodžio ir informacijos laisvę;
 vykdyti įsipareigojimą pagal ES ar valstybės narės įstatymus tvarkyti asmens duomenis (pvz.,
atsiskaitymą, nes sąskaitą reikia saugoti pagal įstatymus) arba atlikti užduotį visuomenės labui ar vykdant
valstybinę instituciją, patikėtą asmeniui. valdiklis;

 pateikti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus (pvz .: jei Duomenų valdytojas turi pretenziją prieš jus ir jos
dar neįvykdė arba yra nagrinėjamas vartotojo ar duomenų tvarkymo skundas).

Teisė protestuoti
Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl jūsų situacijos, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu teisėtų
interesų pagrindu. Šiuo atveju asmens duomenų valdytojas negali tvarkyti, nebent tai įrodo, kad
prievartos jėgos duomenų tvarkymas yra pateisinamas teisėtomis priežastimis, kurios turi viršenybę prieš jūsų
interesus, teises ir laisves arba yra susijusios su asmens duomenų pateikimu, įgyvendinimu ar gynimu. teisinius
reikalavimus.
Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginio verslo įsigijimo tikslu, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad šiuo
tikslu būtų tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, įskaitant profiliavimą, jei tai susiję su tiesioginiu verslo
įsigijimu. Jei prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui tiesioginio verslo įsigijimo tikslu, asmens duomenys šiuo
tikslu gali būti nebetvarkomi.

Teisė į perkeliamumą
Jei duomenų tvarkymas atliekamas automatiškai arba jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų savanorišku sutikimu,
turite teisę paprašyti duomenų valdytojo gauti jūsų pateiktus duomenis duomenų valdytojui, kuriuos duomenų
valdytojas jums pateikia xml , JSON arba csv formatas. Jei tai techniškai įmanoma, ji gali paprašyti, kad duomenų
valdytojas šioje formoje perduotų duomenis kitam duomenų valdytojui.

Automatizuotas sprendimų priėmimas
Jūs turite teisę netaikyti sprendimo (įskaitant profiliavimą), pagrįstą tik automatizuotu duomenų apdorojimu, kuris
turėtų jums teisinį poveikį arba paveiktų jus panašiu mastu. Tokiais atvejais duomenų valdytojas imasi atitinkamų
priemonių, kad apsaugotų duomenų subjekto teises, laisves ir teisėtus interesus, įskaitant bent jau duomenų
subjekto teisę prašyti žmogaus įsikišimo į duomenų subjektą, pareikšti savo nuomonę ir prieštarauti sprendimui.
Pirmiau nurodyta nuostata netaikoma, jei sprendimas:

 Būtina sudaryti ar vykdyti sutartį tarp jūsų ir duomenų valdytojo;
 Duomenų valdytojui taikomi ES ar valstybės narės įstatymai, kurie taip pat nustato tinkamas priemones
jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti; apsėdimas

 remiantis jūsų aiškiu sutikimu.

Prisijunkite prie privatumo registro
„ Infotv“ . Pagal įstatymo nuostatas Duomenų valdytojas turėjo pranešti duomenų apsaugos registrui apie tam tikras
duomenų tvarkymo operacijas. Ši pareiga pranešti nustojo galioti 2018 m. Gegužės 25 d.

Duomenų saugumo priemonės
Duomenų valdytojas pareiškia, kad ėmėsi atitinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo
neteisėtos prieigos, pakeitimo, perdavimo, atskleidimo, ištrynimo ar sunaikinimo, taip pat nuo atsitiktinio
sunaikinimo ir sugadinimo bei taptų neprieinamais dėl pasikeitusios naudojamos technologijos.
Duomenų valdytojas deda visas pastangas, kad jo duomenų tvarkytojai, dirbdami su jūsų asmens duomenimis, taip
pat imtųsi tinkamų duomenų saugumo priemonių.

Teisės gynimo priemonės
Jei manote, kad duomenų valdytojas pažeidė bet kokią teisinę nuostatą dėl duomenų tvarkymo arba neįvykdė nė
vieno savo prašymo, Nacionalinė duomenų apsaugos ir informacijos laisvės tarnyba gali pradėti tyrimo procedūrą,
siekdama nutraukti tariamai neteisėtą duomenų tvarkymą (pašto adresas: 1363 Budapest, Pf. 9., el. Paštas:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Taip pat informuojame, kad pažeidus duomenų tvarkymo teisines nuostatas arba jei Duomenų valdytojas neįvykdė
nė vieno savo prašymo, jis gali kreiptis į teismą su duomenų valdytoju civiliniu ieškiniu. .

Duomenų valdymo informacijos pakeitimas
Duomenų valdytojas pasilieka teisę keisti šią duomenų valdymo informaciją tokiu būdu, kuris neturi įtakos duomenų
valdymo tikslui ir teisiniam pagrindui. Naudodamiesi svetaine po pakeitimo įsigaliojimo sutinkate su pakeista
duomenų valdymo informacija.
Jei duomenų valdytojas nori toliau tvarkyti duomenis, susijusius su surinktais duomenimis, kitais nei jų rinkimo
tikslais, jis prieš tolesnį duomenų tvarkymą informuoja jus apie duomenų tvarkymo tikslą ir šią informaciją:

 asmens duomenų saugojimo trukmė arba, jei tai neįmanoma, trukmės nustatymo kriterijai;
 teisę prašyti Duomenų valdytojo prisijungti, ištaisyti, ištrinti ar apriboti su Jumis susijusių asmens
duomenų tvarkymą ir prieštarauti asmens duomenų tvarkymui tais atvejais, kai duomenys tvarkomi
remiantis teisėtu interesu, ir prašyti duomenų perkeliamumo tokiu atveju sutikimu ar sutartiniais santykiais
pagrįsto duomenų tvarkymo teisė į teisingumą;

 tvarkant sutikimu pagrįstą duomenų tvarkymą, galite bet kada atšaukti sutikimą,
 teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 ar asmens duomenų teikimas grindžiamas įstatymu, sutartine prievole ar sutarties sudarymo
prielaida ir ar jūs privalote pateikti asmens duomenis ir kokios gali būti neatskleidimo pasekmės;

 automatinio sprendimų priėmimo faktas (jei buvo taikoma tokia procedūra), įskaitant profiliavimą, ir, bent
jau šiais atvejais, suprantama informacija apie naudojamą logiką ir tokio duomenų apdorojimo reikšmę bei
laukiamas pasekmes jums.
Duomenų tvarkymas gali prasidėti tik po to, jei duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, be informacijos,
jūs
taip
pat
turite
sutikti,
kad
duomenys
būtų
tvarkomi.
Šiame dokumente pateikiama visa aktuali duomenų valdymo informacija, susijusi su internetinės parduotuvės veikla
pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (toliau - Reglamentas GDPR) ir 2011
m. Televizorius. (toliau - „ Infotv .“).

