Privātuma politika
Pieņemšanas datums: 20.06.2021

Datu pārzinis
Nosaukums: Pharmarosa Kft.
Juridiskā adrese: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Pasta adrese, sūdzību izskatīšana: 1239 Budapest Ócsai út 2.
E-pasts: info@pharmarosa.com
Tālruņa numurs: 0612876380
Vietne: http://www.pharmarosa.com

Hostinga nodrošinātājs
Nosaukums: Netteszt Informatikai Kft.
Pasta adrese: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
E-pasta adrese: info@netteszt.hu
Tālruņa numurs: + 36-1-445-0999

Tīmekļa veikala darbības laikā veiktās datu
pārvaldības apraksts

Informācija par lietošanu sīkdatnes
Kas

ir sīkdatne ?

Datu pārzinis, apmeklējot vietni, izmanto tā sauktos sīkfailus . Informācijas pakete, kas sastāv no cookie burtiem
un cipariem, ka mūsu mājas sūta uz jūsu pārlūkprogrammu , lai veiktu ietaupīt dažus iestatījumus, atvieglojot mūsu
mājas lapā, un palīdzot savākt kādu būtisku, statistisko informāciju par mūsu apmeklētājiem.
Daži sīkfaili nesatur personisku informāciju un nav piemēroti atsevišķa lietotāja identificēšanai, bet daži satur
unikālu identifikatoru - slepenu, nejauši ģenerētu skaitļu secību -, kuru jūsu ierīce saglabā, tādējādi nodrošinot jūsu
identifikāciju. Katra sīkfaila -k (sīkdatnes) darbības ilgums katrā sīkfailā satur k (sīkdatnes) aprakstu.
The Cookie s pilnvaras un juridiskais pamats:
Datu apstrādes juridiskais pamats saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir jūsu piekrišana.

Vietnes izmantoto sīkfailu galvenās iezīmes ir:
Google Analytics sīkfails : Google Analytics ir Google analīzes rīks, kas vietņu un lietojumprogrammu
īpašniekiem palīdz iegūt precīzāku priekšstatu par apmeklētāju darbībām. Pakalpojums var izmantot sīkfailus, lai
vāktu informāciju un ziņotu statistiku par vietnes izmantošanu, personīgi neidentificējot Google
apmeklētājus. Galvenais sīkfails, ko izmanto Google Analytics, ir sīkfails "__ ga " . Papildus ziņojumiem no vietnes
lietošanas statistikas, Google Analytics kopā ar dažiem iepriekš aprakstītajiem reklāmas sīkfailiem var izmantot arī,
lai rādītu atbilstošākas reklāmas Google produktos (piemēram, Google meklēšana) un visā tīmeklī.
Sesijas sīkfails : šajos sīkfailos tiek saglabāta apmeklētāja atrašanās vieta, pārlūka valoda, norēķinu valūta,
kalpošanas laiks, kad pārlūks ir aizvērts, vai līdz 2 stundām.
Groza sīkdatne : reģistrē grozā ievietotos produktus. Derīguma termiņš 365 dienas.

Facebook pikseļi (Facebook sīkfails ) Facebook pikseļu kods, kuram pārskatā tiek izmantotas vietnes
reklāmguvumi, var apkopot auditorijas, un vietnes īpašnieks saņem detalizētu analīzi, izmantojot datus no vietnes
apmeklētājiem. Ar Facebook pikseļa palīdzību jūs varat parādīt personalizētus piedāvājumus un reklāmas vietnes
apmeklētājiem Facebook saskarnē. Jūs varat izlasīt Facebook konfidencialitātes politiku šeit:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Ja jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai , dažas funkcijas jums nebūs pieejamas. Jūs varat atrast vairāk
informācijas par dzēšot sīkfailus šādas saites:

 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

Dati, kas apstrādāti līguma slēgšanas un izpildes
nolūkos
Līguma noslēgšanai un izpildei var tikt ieviesti vairāki datu pārvaldības gadījumi. Mēs vēlamies jūs informēt, ka datu
apstrāde, kas saistīta ar sūdzību izskatīšanu un garantijas administrēšanu, notiks tikai tad, ja izmantosit kādu no
šīm tiesībām.
Ja jūs neveicat pirkumu, izmantojot tīmekļa veikalu, esat tikai interneta veikala apmeklētājs, tad tas, kas rakstīts
datu pārvaldībā mārketinga nolūkos, var attiekties uz jums, ja jūs dodat mums piekrišanu mārketinga mērķiem.
Datu apstrāde līgumu slēgšanai un izpildei sīkāk:

Kontakts
Piemēram, ja jūs sazināties ar mums pa e-pastu, sazināšanās veidlapu vai tālruni ar jautājumu par
produktu. Iepriekšēja sazināšanās nav obligāta, jūs to jebkurā laikā varat pasūtīt interneta veikalā, to izlaižot.
Pārvaldītā
informācija
ko sniedzāt kontakta laikā: vārds, adrese , e- pasta adrese, tālruņa numurs
Datu pārvaldības
Dati tiek glabāti līdz atsaukšanai.

Informācija,
ilgums

Datu
pārvaldības
juridiskais
pamats
Jūsu brīvprātīgā piekrišana, kuru dodat Datu pārzinim, sazinoties ar mums. [Datu apstrāde saskaņā ar regulas 6.
panta 1. punkta a) apakšpunktu]

Reģistrācija mājas lapā
Uzglabājot reģistrācijas laikā sniegtos datus, Datu pārzinis var nodrošināt ērtāku pakalpojumu (piemēram, atkārtoti
iegādājoties, datu subjekta dati nav jāievada atkārtoti) . Reģistrācija nav nosacījums līguma noslēgšanai.
Pārvaldītie dati Datu
pārvaldības
laikā Datu pārzinis pārvalda jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātās preces īpašības un
iegādes datumu.
Datu pārvaldības
Dati tiek glabāti līdz atsaukšanai.

ilgums

Datu
apstrādes
juridiskais
pamats
Jūsu brīvprātīgā piekrišana Datu pārzinim, reģistrējoties [Datu apstrāde saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta a)
apakšpunktu]

Pasūtījumu apstrāde
Pasūtījumu apstrādes laikā ir nepieciešamas datu pārvaldības darbības, lai izpildītu līgumu.
Pārvaldītie
dati
Datu pārvaldības laikā Datu pārzinis pārvalda jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātās preces
īpašības, pasūtījuma numuru, konta numuru un pirkuma datumu.
Ja esat veicis pasūtījumu interneta veikalā, datu izpilde un datu sniegšana ir būtiska līguma izpildei.
Datu pārvaldības
Dati tiek glabāti līdz atsaukšanai.

ilgums

Datu
pārvaldības
juridiskais
Līguma izpilde. [Datu apstrāde saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu]

pamats

Rēķina izsniegšana
Datu pārvaldības process notiek, lai saskaņā ar likumu izrakstītu rēķinu un izpildītu grāmatvedības dokumentu
glabāšanas pienākumu. Stv. Saskaņā ar 169. panta 1. – 2. Punktu uzņēmumiem grāmatvedības dokuments jāglabā
tieši un netieši, kas atbalsta grāmatvedību.
Pārvaldītie
dati
Datu pārvaldības laikā Datu pārzinis pārvalda jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātās preces
īpašības, pasūtījuma numuru, konta numuru un pirkuma datumu.
Datu
pārvaldības
ilgums
Izsniegtie rēķini tiek izrakstīti saskaņā ar likumu. Saskaņā ar 169. panta 2. punktu tas jāsaglabā 8 gadus no rēķina
izrakstīšanas dienas.
Datu
pārvaldības
juridiskais
pamats
2007. gada Likums CXXVII par PVN. Saskaņā ar 159. panta 1. punktu rēķina izsniegšana ir obligāta, un tā jāglabā
8 gadus saskaņā ar 169. panta 2. punktu 2000. gada Likumā C par grāmatvedību [Datu pārvaldība saskaņā ar
2000. gada 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. dekrētu].

Datu pārvaldība saistībā ar preču pārvadāšanu
Datu pārvaldības process notiek, lai piegādātu pasūtīto produktu.
Pārvaldītie dati Datu
pārvaldības
laikā Datu pārzinis pārvalda jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātās preces īpašības un
iegādes datumu.
Datu pārvaldības
Dati tiek glabāti līdz atsaukšanai.
Datu
apstrādes
juridiskais
pamats Līguma
saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu].

ilgums
izpilde

[ Datu

apstrāde

Ar kravu pārvadājumiem saistītās datu apstrādes saņēmēji un datu
apstrādātāji
Saņēmēja nosaukums: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.
Adresāta adrese: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Saņēmēja tālruņa numurs: 06-29-88-67-00
Saņēmēja e-pasta adrese ir info@gls-hungary.com
Saņēmēja vietne: https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Kurjerdienests piedalās pasūtīto preču piegādē, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Datu pārzini. Kurjera
dienests apstrādā saņemtos personas datus saskaņā ar datu pārvaldības informāciju, kas pieejama tās vietnē.
Saņēmēja nosaukums: DPD Hungária Kft.
Adresāta adrese: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Saņēmēja tālruņa numurs: + 36-1 / 501-6200
Saņēmēja e-pasta adrese: dpd@dpd.hu
Saņēmēja vietne: https : //www.dpd.com/hu/
Kurjerdienests piedalās pasūtīto preču piegādē, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Datu pārzini. Kurjera
dienests apstrādā saņemtos personas datus saskaņā ar datu pārvaldības informāciju, kas pieejama tās vietnē.

Garantijas un garantijas prasību apstrāde
Garantijas un garantijas prasības ir noteiktas Dekrētā 19/2014. (IV. 29.) NGM dekrēts, kas nosaka arī to, kā mums
jārīkojas ar jūsu prasību.
Apstrādātie
dati
Datu pārvaldības laikā Datu pārzinis izmantos jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātās preces
īpašības un iegādes datumu, kā arī izskata sūdzības priekšmetu.
Datu
apstrādes
ilgums
Uzņēmumam ir pienākums trīs gadus no tā savākšanas brīža glabāt patērētāja garantijas vai garantijas prasības
uzskaiti un uzrādīt to pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma.
Datu
pārvaldības juridiskais
pamats Datu
pārvaldības juridiskais
pamats
ir 19/2014. (IV. 29.) NGM dekrēts [4. § (1) un § 6 (1)] [datu apstrāde saskaņā ar dekrēta 6. panta 1. punkta c)
apakšpunktu].

Citu patērētāju sūdzību izskatīšana
Datu pārvaldības process ir ieviests, lai izskatītu patērētāju sūdzības. Ja esat mums iesniedzis sūdzību, datu
pārvaldība un datu sniegšana ir būtiska.
Apstrādātie
dati
Datu pārvaldības laikā Datu pārzinis izmantos jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, iegādātās preces
īpašības un iegādes datumu, kā arī izskata sūdzības priekšmetu.

Datu
apstrādes
Garantijas sūdzības tiek glabātas 5 gadus saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

ilgums

Datu
pārvaldības
juridiskais
pamats
Neatkarīgi no tā, vai jums ir sūdzība par brīvprātīgo lēmumu, tomēr, ja tomēr sazināties ar mums, 1997. gada CLV
par patērētāju aizsardzību. Likums 17 / A. § (7), mums ir pienākums glabāt sūdzību 5 gadus [datu apstrāde saskaņā
ar dekrēta 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu].

Datu pārvaldība mārketinga nolūkos

Datu pārvaldība saistībā ar biļetenu sūtīšanu
Datu pārvaldības process tiek veikts, lai izsūtītu biļetenus.
Pārvaldītie
Klienta vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
Datu
apstrādes
subjekta piekrišanas atsaukšanai.

dati
ilgums

Līdz

datu

Datu
apstrādes
juridiskais
pamats
Jūsu brīvprātīga piekrišana Datu pārzinim, abonējot biļetenu [Datu apstrāde saskaņā ar regulas 6. panta 1. punkta
a) apakšpunktu]

Papildu datu pārvaldība
Ja Datu pārzinis vēlas veikt turpmāku datu pārvaldību, tas sniedz provizorisku informāciju par būtiskajiem datu
pārvaldības apstākļiem (datu pārvaldības tiesiskais pamats un tiesiskais pamats, datu pārvaldības mērķis,
apstrādāto datu apjoms, datu pārvaldības ilgums).
Mēs jūs informējam, ka Datu pārzinim ir jāpilda iestāžu rakstiski pieprasītie dati, pamatojoties uz likumīgu
pilnvarojumu. Datu pārzinis informē Infotv . Saskaņā ar 15.panta 2. – 3. Punktu tā veic uzskaiti (kurai iestādei, kādi
personas dati, uz kāda juridiskā pamata, kad tos nosūtīja Datu pārzinis), kuru saturu Datu pārzinis sniedz
pieprasījumu, ja vien tā izpaušana nav izslēgta ar likumu.

Personas datu saņēmēji
Datu apstrāde personas datu glabāšanai
Datu apstrādātāja nosaukums: Netteszt Informatikai Kft.
Datu apstrādātāja kontaktinformācija:
Tālruņa numurs: + 36-1-445-0999
E-pasta adrese: info@netteszt.hu
Galvenā mītne: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Vietne: https://netteszt.hu/
Datu apstrādātājs uzglabā personas datus, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Datu pārzini. Jums nav tiesību
piekļūt personas datiem.

Datu apstrādes darbības saistībā ar biļeteniem
Uzņēmuma nosaukums, kas darbojas biļetenu sistēmā: Pharmarosa Database

Uzņēmuma galvenā mītne, kas darbojas biļetenu sistēmā: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Uzņēmuma tālruņa numurs, kas darbojas biļetenu sistēmā: 0612876380
Uzņēmuma, kas darbojas informatīvo izdevumu sistēmā, e-pasta adrese: info@pharmarosa.com
Biļetenu uzņēmuma vietne:
Datu apstrādātājs piedalās biļetenu sūtīšanā, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Datu pārzini. To darot, datu
apstrādātājs pārvalda datu
subjekta
vārdu
un
e-pasta
adresi tādā
apjomā,
kāds
nepieciešams biļetena nosūtīšanai .

Grāmatvedības datu pārvaldība
Datu apstrādātāja nosaukums: Tax & Recording Hungary Kft.
Datu apstrādātāja juridiskā adrese:
Datu apstrādātāja tālruņa numurs:
Datu apstrādātāja e-pasta adrese: oryzsolt@oryzsolt.hu
Datu apstrādātāja vietne:
Datu apstrādātājs piedalās grāmatvedības dokumentu uzskaitē, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kas noslēgts ar
Datu pārzini . To darot, datu apstrādātājs sniedz datu subjekta vārdu un adresi, ciktāl tas nepieciešams
grāmatvedības uzskaitei, saskaņā ar likuma noteikumiem. To pārvalda uz laiku saskaņā ar 169. panta 2. punktu,
pēc kura to nekavējoties atceļ.

Rēķinu datu apstrāde
Datu apstrādātāja nosaukums: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Datu apstrādātāja juridiskā adrese: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Datu apstrādātāja tālruņa numurs: + 3630 35 44 789
Datu apstrādātāja e-pasta adrese: info@szamlazz.hu
Datu apstrādātāja vietne:
Datu apstrādātājs piedalās grāmatvedības dokumentu reģistrācijā, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Datu
pārzini. To darot, datu apstrādātājs sniedz datu subjekta vārdu un adresi, ciktāl tas nepieciešams grāmatvedības
uzskaitei, saskaņā ar likuma noteikumiem. To pārvalda uz laiku saskaņā ar 169. panta 2. punktu, pēc kura to atceļ.

Datu apstrāde, kas saistīta ar CRM sistēmas darbību
Datu apstrādātāja nosaukums: Pharmarosa Kft.
Datu apstrādātāja juridiskā adrese: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Datu apstrādātāja tālruņa numurs ir 0612876380
Datu apstrādātāja e-pasta adrese ir info@pharmarosa.com
Datu apstrādātāja vietne:
Datu Procesors piedalās reģistrācijas pasūtījumus, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar datu kontrolieri. To
darot, Datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta vārdu, adresi, tālruņa numuru, numuru un pasūtījumu datumu
civiltiesību noilguma termiņā.

Datu apstrāde saistībā ar norēķiniem tiešsaistē

Datu apstrādātāja nosaukums: OTP Bank Plc.
Datu apstrādātāja juridiskā adrese: 161 Budapest, Nádor utca 16.
Datu apstrādātāja tālruņa numurs: 06 -1-473-5000
Datu apstrādātāja e-pasta adrese:
Datu apstrādātāja vietne:
Datu apstrādātājs piedalās Tiešsaistes maksājuma izpildē, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Datu pārzini. To
darot, datu apstrāde attiecās uz norēķinu nosaukumu pārvaldītajiem nosaukumiem un adresi, rīkojuma numuru un
datumu civilajā noilguma periodā.

Jūsu tiesības datu pārvaldības laikā
Datu apstrādes laikā jums ir šādas tiesības saskaņā ar dekrēta noteikumiem:

 tiesības atsaukt piekrišanu
 piekļuve personas datiem un datu pārvaldības informācijai
 labošanas tiesības
 datu pārvaldības ierobežojumi,
 atcelšanas tiesības
 tiesības protestēt
 tiesības uz pārnesamību.
Ja vēlaties izmantot savas tiesības, tas nozīmē jūsu identifikāciju, un datu pārzinim ir jāsazinās ar jums. Tādēļ jums
būs jāsniedz personiska informācija identifikācijas nolūkos (taču identifikācija var būt balstīta tikai uz informāciju,
kuru Datu pārzinis tik un tā apstrādā), un jūsu sūdzības par datu pārvaldību būs pieejamas Datu pārziņa e-pasta
kontā norādītajā termiņā. šo informāciju. Ja esat bijis mūsu klients un vēlaties identificēt sevi sūdzību vai garantijas
nolūkos, lūdzu, norādiet pasūtījuma ID identifikācijai. Izmantojot to, mēs varam jūs identificēt arī kā klientu.
Ar datu pārvaldību saistītām sūdzībām Datu pārzinis atbildēs vēlākais 30 dienu laikā.

Tiesības atsaukt piekrišanu
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu pārvaldībai, tādā gadījumā sniegtie dati tiks dzēsti no
mūsu sistēmām. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neizpildīta pasūtījuma gadījumā atcelšana var novest pie tā, ka mēs
nevarēsim jums piegādāt. Turklāt, ja pirkums jau ir veikts, mēs nevarēsim izdzēst jūsu norēķinu informāciju no mūsu
sistēmām saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem, un, ja esat mums parādā, mēs varam apstrādāt jūsu informāciju
piekrišanas atsaukšanas gadījumā, pamatojoties uz par likumīgām interesēm piedzīt prasību.

Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības saņemt no Datu pārziņa atsauksmes par to, vai tiek apstrādāti jūsu personas dati, un, ja dati tiek
apstrādāti, jums ir tiesības:

 piekļūt apstrādātiem personas datiem un
 informē Datu pārzini par šādu informāciju:
o datu pārvaldības mērķi;
o par jums apstrādāto personas datu kategorijas;

o informācija par saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, ar kuriem vai ar kuriem Datu pārzinis ir
sazinājies vai paziņos personas datus;

o paredzamais periods, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji šī
perioda noteikšanai;

o jūsu tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis izlabo, dzēš vai ierobežo ar jums saistīto personas datu
apstrādi un iebilst pret šādu personas datu apstrādi datu apstrādes gadījumā, pamatojoties uz
likumīgām interesēm;

o tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
o ja dati netika savākti no jums, visa pieejamā informācija par to avotu;
o automatizētas lēmumu pieņemšanas fakts (ja ir izmantota šāda procedūra), ieskaitot
profilēšanu, un vismaz šajos gadījumos saprotama informācija par izmantoto loģiku un šādas
datu apstrādes nozīmi un sagaidāmajām sekām jums.
Tiesību izmantošanas mērķis var būt datu apstrādes likumības konstatēšana un pārbaude, tāpēc vairākkārtēju
informācijas pieprasījumu gadījumā Datu pārzinis var pieprasīt taisnīgu maksu par informācijas sniegšanu.
Piekļuvi personas datiem nodrošina Datu pārzinis, nosūtot apstrādātos personas datus un informāciju pa e-pastu
pēc jūsu identifikācijas. Ja jums ir reģistrācija, mēs nodrošināsim piekļuvi, lai jūs varētu apskatīt un pārbaudīt
personisko informāciju, kuru pārvaldām par jums, piesakoties savā lietotāja kontā.
Lūdzu, savā pieprasījumā norādiet, vai pieprasāt piekļuvi personas datiem vai datu pārvaldības informāciju.

Tiesības uz labošanu
Jums ir tiesības pēc Datu pārziņa pieprasījuma nekavējoties labot neprecīzus personas datus, kas attiecas uz jums.

Tiesības ierobežot datu pārvaldību
Jums ir tiesības pēc Datu pārziņa pieprasījuma ierobežot datu apstrādi, ja tiek izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

 Jūs apstrīdat personas datu pareizību, tādā gadījumā ierobežojums attiecas uz laika periodu, kas ļauj
Datu pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību, ja precīzus datus var noteikt uzreiz, ierobežojums
nenotiks;

 datu apstrāde ir nelikumīga, taču jūs iebilstat pret datu dzēšanu jebkāda iemesla dēļ (piemēram , tāpēc, ka
dati jums ir svarīgi juridiskas prasības izpildei ), tāpēc jūs nepieprasāt datu dzēšanu, bet gan tā vietā
pieprasīt tā lietošanas ierobežojumu;

 Datu pārzinim vairs nav vajadzīgi personas dati norādītās datu apstrādes nolūkos, bet jūs tos pieprasāt,
lai iesniegtu, izpildītu vai aizsargātu juridiskas prasības; apsēstība

 Jūs esat iebildis pret datu apstrādi, taču datu pārziņa likumīgās intereses var pamatot arī datu apstrādi,
un tādā gadījumā, kamēr datu pārziņa likumīgie iemesli nav prioritāri pār jūsu likumīgajiem iemesliem, datu
apstrāde ir jāierobežo.
Ja datu apstrāde ir ierobežota, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, drīkst apstrādāt tikai ar datu subjekta
piekrišanu vai ar mērķi izvirzīt, īstenot vai aizsargāt juridiskas prasības vai aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas
personas tiesības, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgās sabiedrības interesēs.
Datu pārzinis jūs iepriekš (vismaz 3 darba dienas pirms ierobežojuma atcelšanas) informēs par datu pārvaldības
ierobežojuma atcelšanu.

Tiesības dzēst - tiesības aizmirst
Jums ir tiesības likt Datu pārzinim bez liekas kavēšanās izdzēst savus personas datus, ja pastāv kāds no šiem
iemesliem:

 personas dati vairs nav vajadzīgi mērķim, kādam tos vāca vai kā citādi apstrādāja Datu pārzinis;

 Jūs atsaucat savu piekrišanu, un apstrādei nav cita juridiska pamata;
 Jūs iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un datu apstrādē nav primāra
likumīga iemesla (ti, likumīgas intereses),

 personas datus datu pārzinis apstrādāja nelikumīgi, un tas tika noteikts, pamatojoties uz sūdzību,
 personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridiskus pienākumus saskaņā ar datu pārzinim piemērojamiem
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem.

Ja kāda likumīga iemesla dēļ Datu pārzinis ir atklājis par jums apstrādātos personas datus un viņam ir pienākums
tos dzēst kāda no iepriekš minētajiem iemesliem, tas veic saprātīgus pasākumus, tostarp tehniskus pasākumus, lai
informētu datus, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas izmaksas - citi datu apstrādātāji, par kuriem esat
pieprasījis dzēst saites uz attiecīgajiem personas datiem vai šo personas datu kopiju vai dublikātu.
Dzēšana neattiecas, ja nepieciešama datu apstrāde:

 lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
 izpildīt pienākumu saskaņā ar ES vai dalībvalsts tiesību aktiem apstrādāt personas datus (piemēram,
rēķinus, jo konta saglabāšana ir noteikta likumā) vai veikt uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot
valsts pilnvaras, kas uzticētas personai. kontrolieris;

 iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt juridiskas prasības (piemēram: ja Datu pārzinim ir pretenzijas pret jums un
viņš to vēl nav izpildījis, vai tiek izskatīta patērētāja vai datu apstrādes sūdzība).

Tiesības protestēt
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret iemesliem, kas saistīti ar jūsu situāciju, pret jūsu personas datu apstrādi,
pamatojoties uz likumīgām interesēm. Šajā gadījumā personas datu pārzinis nevar pārvaldīt, ja vien tas nepierāda,
ka piespiedu spēka datu apstrādi attaisno leģitīmi iemesli, kas ir prioritāri pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām
vai ir saistīti ar personas datu parādīšanu, izmantošanu vai aizstāvēšanu. juridiskas prasības.
Ja personas dati tiek apstrādāti tiešas uzņēmējdarbības iegūšanas nolūkā, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret
personas datu apstrādi, kas attiecas uz jums šim nolūkam, ieskaitot profilēšanu, ja tas ir saistīts ar tiešu
uzņēmējdarbības iegūšanu. Ja jūs iebilstat pret personas datu apstrādi tiešas uzņēmējdarbības iegūšanas nolūkā,
personas datus šim nolūkam vairs nedrīkst apstrādāt.

Tiesības uz pārnesamību
Ja datu apstrāde tiek veikta automātiski vai ja datu apstrāde ir balstīta uz jūsu brīvprātīgu piekrišanu, jums ir tiesības
lūgt Datu pārzini saņemt jūsu sniegtos datus Datu pārzinim, kurus Datu pārzinis jums sniedz xml. , JSON
vai csv formātā. Ja tas ir tehniski iespējams, tas var pieprasīt, lai datu pārzinis pārsūta šajā formā esošos datus
citam datu pārzinim.

Automatizēta lēmumu pieņemšana
Jums ir tiesības uz jums neattiecināt lēmumu (ieskaitot profilēšanu), kas balstīts tikai uz automatizētu datu apstrādi,
kam būtu juridiska ietekme uz jums vai līdzīgi ietekmētu jūs. Šādos gadījumos datu pārzinis veic atbilstošus
pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības, brīvības un likumīgās intereses, tostarp vismaz datu subjekta
tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos datu subjektā, izteikt savu viedokli un iebilst pret lēmumu.
Iepriekšminētais nav piemērojams, ja lēmums:

 Nepieciešams līguma noslēgšanai vai izpildei starp jums un datu pārzini;
 Pārzinim piemērojamie ES vai dalībvalsts tiesību akti, kas nosaka arī atbilstošus pasākumus, lai
aizsargātu jūsu tiesības un brīvības un likumīgās intereses; apsēstība

 pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Piesakieties privātuma reģistrā
Infotv . Saskaņā ar likuma noteikumiem Datu pārzinim bija jāziņo datu aizsardzības reģistram par dažām datu
apstrādes darbībām. Šis paziņošanas pienākums beidzās 2018. gada 25. maijā.

Datu drošības pasākumi
Datu pārzinis paziņo, ka ir veicis atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu
piekļuvi, mainīšanu, pārsūtīšanu, izpaušanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī nejaušu iznīcināšanu un bojāšanu
un kļūtu nepieejami mainoties izmantotajai tehnoloģijai.
Datu pārzinis pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka tā datu apstrādātāji, strādājot ar jūsu personas datiem, arī veic
atbilstošus datu drošības pasākumus.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Ja uzskatāt, ka datu pārzinis ir pārkāpis kādu tiesību normu par datu apstrādi vai nav izpildījis nevienu no tās
pieprasījumiem, Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības pārvalde var sākt izmeklēšanas procedūru, lai
izbeigtu iespējamo nelikumīgo datu apstrādi (pasta adrese: 1363 Budapest, Pf. 9., e-pasts:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka, ja tiek pārkāptas datu apstrādes likumdošanas normas vai ja Datu pārzinis nav
izpildījis kādu no saviem pieprasījumiem, viņš var tiesā iesniegt civilprasību pret Datu pārzini .

Datu pārvaldības informācijas pārveidošana
Datu pārzinis patur tiesības grozīt šo datu pārvaldības informāciju tādā veidā, kas neietekmē datu pārvaldības mērķi
un juridisko pamatu. Izmantojot vietni pēc izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrītat grozītajai datu pārvaldības
informācijai.
Ja Datu pārzinis vēlas veikt turpmāku datu apstrādi saistībā ar savāktajiem datiem citiem mērķiem, nevis to
vākšanas mērķiem, pirms turpmākas datu apstrādes tas informē Jūs par datu apstrādes mērķi un šādu informāciju:

 personas datu glabāšanas ilgums vai, ja tas nav iespējams, ilguma noteikšanas kritēriji;
 tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis piekļūst, labo, dzēš vai ierobežo ar jums saistīto personas datu
apstrādi un iebilst pret personas datu apstrādi datu apstrādes gadījumā, pamatojoties uz likumīgām
interesēm, un pieprasīt datu pārnesamību gadījumā datu apstrāde, kuras pamatā ir piekrišana vai
līgumattiecības, tiesības uz taisnīgumu;

 datu apstrādes gadījumā, pamatojoties uz piekrišanu, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu,
 tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
 vai personas datu sniegšanas pamatā ir likums vai līgumsaistības vai līguma noslēgšanas
priekšnoteikums un vai jums ir pienākums sniegt personas datus un kādas var būt neizpaušanas sekas;

 automatizētas lēmumu pieņemšanas fakts (ja ir izmantota šāda procedūra), ieskaitot profilēšanu, un
vismaz šajos gadījumos saprotama informācija par izmantoto loģiku un šādas datu apstrādes nozīmi un
sagaidāmajām sekām jums.
Datu apstrādi var sākt tikai pēc tam, ja datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, papildus informācijai jums
jāpiekrīt
arī
datu
apstrādei.
Šajā dokumentā ir visa būtiskā datu pārvaldības informācija, kas saistīta ar interneta veikala darbību saskaņā ar
Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk - Regula GDPR) un 2011. gada
CXII. TV. (turpmāk: Infotv .).

