Politika zasebnosti
Datum sprejetja: 1. 6. 2021

Upravljavec podatkov
Ime: Pharmarosa Kft.
Sedež: 1188 Budimpešta Ültetvény utca 8.
Poštni naslov, obravnava pritožb: 1239 Budimpešta Ócsai út 2.
E-naslov: info@pharmarosa.com
Telefonska številka: 0612876380
Spletno mesto: http://www.pharmarosa.com

Ponudnik gostovanja
Ime: Netteszt Informatikai Kft.
Poštni naslov: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
E-poštni naslov: info@netteszt.hu
Telefonska številka: + 36-1-445-0999

Opis upravljanja podatkov, opravljenega med
delovanjem spletne trgovine

Informacije o uporabi piškotkov
Kaj

je piškotek ?

Upravljavec podatkov pri obisku spletnega mesta uporablja tako imenovane piškotke . Paket informacije sestavljen
iz piškotkov črk in številk, da je naša spletna stran pošilja na vašem brskalniku za namen varčevanja določene
nastavitve, olajša uporabo naše spletne strani in pomagali zbrati nekaj pomembnih, statistične podatke o naših
obiskovalcev.
Nekateri piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov in niso primerni za identifikacijo posameznega uporabnika,
nekateri pa vsebujejo edinstven identifikator - skrivno, naključno ustvarjeno zaporedje številk -, ki ga vaša naprava
shrani, s čimer zagotavlja vašo identifikacijo. Vsak čas delovanja piškotka -k (piškotki) vsakega piškotka vsebuje
opis k (piškotki).
V Cookie s mandat in pravna podlaga:
Pravna podlaga za obdelavo podatkov v skladu s členom 6 (1) (a) Uredbe je vaše soglasje.

Glavne značilnosti piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto, so:
Piškotek Google Analytics : Google Analytics je Googlovo analitično orodje, ki lastnikom spletnih mest in aplikacij
pomaga do natančnejše slike dejavnosti obiskovalcev. Storitev lahko uporablja piškotke za zbiranje informacij in
poročanje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta, ne da bi osebno identificirala obiskovalce
Googla. Glavni piškotek, ki ga uporablja Google Analytics, je piškotek "__ ga " . Poleg poročanja iz statistike
uporabe
spletnega
mesta
lahko
Google Analytics skupaj z nekaterimi
zgoraj
opisanimi
oglaševalskimi piškotki uporablja tudi za prikazovanje ustreznejših oglasov v Googlovih izdelkih (kot je Iskanje
Google) in po spletu.

Sejni piškotek : ti piškotki shranjujejo lokacijo obiskovalca, jezik brskalnika, valuto plačila, življenjsko dobo, ko je
brskalnik zaprt, ali do 2 uri.
Košarkarski piškotek : beleži izdelke, ki so v košaro. Rok uporabnosti 365 dni.
Facebook pikseli (Facebook piškotek ) Facebook-pixel koda, za katero poročilo uporablja pretvorbe spletnega
mesta, lahko sestavi občinstvo, lastnik spletnega mesta pa prejme podrobno analizo z uporabo podatkov
obiskovalcev spletnega mesta. S pomočjo piksela Facebook lahko obiskovalcem spletnega mesta na vmesniku
Facebook prikažete prilagojene ponudbe in oglase. Politiko zasebnosti Facebooka si lahko preberete tukaj:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Če ne sprejmete uporabe piškotkov , vam nekatere funkcije ne bodo na voljo. Si lahko najdete več informacij o
brisanju piškotkov na naslednjih povezavah:

• 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

Podatki, obdelani za namene sklepanja pogodb in
izvedbe
Za sklenitev in izvajanje pogodbe se lahko izvede več primerov upravljanja podatkov. Obveščamo vas, da bo
obdelava podatkov v zvezi z obravnavo pritožb in upravljanjem garancije potekala le, če boste uveljavili eno od teh
pravic.
Če ne opravite nakupa prek spletne trgovine, ste le obiskovalec spletne trgovine, potem lahko tisto, kar je zapisano
v upravljanju podatkov za tržne namene, velja tudi za vas, če nam za tržne namene daste soglasje.
Podrobnejša obdelava podatkov za sklenitev in izvajanje pogodb:

Kontakt
Če nas na primer kontaktirate po e-pošti, kontaktnem obrazcu ali telefonu z vprašanjem o izdelku. Predhodni stik
ni obvezen, kadar koli ga lahko naročite v spletni trgovini in ga izpustite.
Upravljane
informacije
Informacije,
ste jih navedli med stikom: ime, naslov , e-poštni naslov, telefonska številka
Trajanje
podatkov Podatki se hranijo do preklica.

ki

upravljanja

Pravna
podlaga
za
upravljanje
podatkov
Vaše prostovoljno soglasje, ki ga daste upravljavcu podatkov, tako da se obrnete na nas. [Obdelava podatkov v
skladu s členom 6 (1) (a) Uredbe]

Registracija na spletni strani
Z shranjevanjem podatkov, zagotovljenih med registracijo, lahko upravljavec podatkov zagotovi bolj priročno
storitev (npr. Podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni treba znova vnašati ob drugem
nakupu) . Registracija ni pogoj za sklenitev pogodbe.

Upravljanje
podatkov Med upravljanjem podatkov upravljavec podatkov upravlja vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni
naslov, značilnosti kupljenega izdelka in datum nakupa.
Trajanje
podatkov Podatki se hranijo do preklica.

upravljanja

Pravna
podlaga
za
obdelavo
podatkov
Vaše prostovoljno soglasje upravljavcu podatkov z registracijo [Obdelava podatkov v skladu s členom 6 (1) (a)
uredbe]

Obdelava naročil
Med obdelavo naročil so za izpolnitev pogodbe potrebne dejavnosti upravljanja podatkov.
Upravljani
podatki
Med upravljanjem podatkov upravljavec podatkov upravlja vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov,
značilnosti kupljenega izdelka, številko naročila, številko računa in datum nakupa.
Če ste naročili v spletni trgovini, sta upravljanje podatkov in zagotavljanje podatkov bistvenega pomena za izpolnitev
pogodbe.
Trajanje
podatkov Podatki se hranijo do preklica.
Pravna
podlaga
za
upravljanje
Izvajanje pogodbe. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6 (1) (b) Uredbe]

upravljanja

podatkov

Izdaja računa
Postopek upravljanja podatkov poteka z namenom, da se v skladu z zakonodajo izda račun in izpolni obveznost
vodenja računovodskih listin. Stv. V skladu z oddelkom 169 (1) - (2) morajo podjetja voditi računovodski dokument
neposredno in posredno v podporo računovodstvu.
Upravljani
podatki
Med upravljanjem podatkov upravljavec podatkov upravlja vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov,
značilnosti kupljenega izdelka, številko naročila, številko računa in datum nakupa.
Trajanje
upravljanja
podatkov
Izdani računi se izdajo v skladu z zakonom. V skladu z oddelkom 169 (2) ga je treba hraniti 8 let od datuma izdaje
računa.
Pravna
podlaga Zakon o
upravljanju
podatkov
CXXVII iz leta 2007 o DDV. V skladu s členom 159 (1) je izdaja računa obvezna in jo je treba hraniti 8 let v skladu
z oddelkom 169 (2) zakona C iz leta 2000 o računovodstvu [Upravljanje podatkov v skladu s členom 6 (1) (c) odlok].

Upravljanje tovornih podatkov
Postopek upravljanja podatkov poteka z namenom dostave naročenega izdelka.

Upravljanje
podatkov Med upravljanjem podatkov upravljavec podatkov upravlja vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni
naslov, značilnosti kupljenega izdelka in datum nakupa.
Trajanje
podatkov Podatki se hranijo do preklica.
Pravna
podlaga
za
obdelavo
skladu s členom 6 (1) (b) Uredbe].

upravljanja
podatkov Izvedba

naročila

[ Obdelava

podatkov

v

Prejemniki in obdelovalci podatkov za obdelavo podatkov v zvezi s
tovornim prometom
Ime prejemnika: GLS General Logistics Systems Madžarska Csomag-Logistikai Kft.
Naslov naslovnika: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefonska številka prejemnika: 06-29-88-67-00
E-poštni naslov prejemnika je info@gls-hungary.com
Spletno mesto prejemnika : https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Kurirska služba sodeluje pri dostavi naročenega blaga na podlagi pogodbe, sklenjene z upravljavcem
podatkov. Kurirska služba obravnava prejete osebne podatke v skladu z informacijami o upravljanju podatkov, ki
so na voljo na njeni spletni strani.
Ime prejemnika: DPD Hungária Kft.
Naslov naslovnika: 1158 Budimpešta, Késmárk utca 14. B. ép.
Telefonska številka prejemnika: + 36-1 / 501-6200
E-poštni naslov prejemnika: dpd@dpd.hu
Spletno mesto prejemnika : https : //www.dpd.com/hu/
Kurirska služba sodeluje pri dostavi naročenega blaga na podlagi pogodbe, sklenjene z upravljavcem
podatkov. Kurirska služba obravnava prejete osebne podatke v skladu z informacijami o upravljanju podatkov, ki
so na voljo na njeni spletni strani.

Obravnavanje garancijskih zahtevkov
Garancije in garancijski zahtevki so določeni v Odloku 19/2014. (IV. 29.) odloka NGM, ki določa tudi, kako naj
obravnavamo vaš zahtevek.
Upravljani
podatki
Med upravljanjem podatkov bo upravljavec podatkov uporabil vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov,
značilnosti kupljenega izdelka in datum nakupa. obravnava predmet pritožbe.
Trajanje
obdelave
podatkov
Družba je dolžna hraniti evidenco potrošnikove garancije ali zahtevka za garancijo tri leta od trenutka, ko jo je
zbrala, in jo predložiti na zahtevo nadzornega organa.
Pravna
podlaga za
upravljanje
podatkov Pravna
podlaga
za upravljanje podatkov je 19/2014. (IV. 29.) Odlok o NGM [4. § (1) in § 6 (1)] [obdelava podatkov v skladu s členom
6 (1) (c) uredbe].

Obravnavanje drugih pritožb potrošnikov
Za upravljanje pritožb potrošnikov je vzpostavljen postopek upravljanja podatkov. Če ste se pritožili pri nas, sta
upravljanje in zagotavljanje podatkov bistvenega pomena.
Upravljani
podatki
Med upravljanjem podatkov bo upravljavec podatkov uporabil vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov,
značilnosti kupljenega izdelka in datum nakupa. obravnava predmet pritožbe.
Trajanje
obdelave
Garancijske pritožbe hranimo 5 let v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

podatkov

Pravna
podlaga
za
upravljanje
podatkov
Če imate pritožbo glede svoje prostovoljne odločitve , če pa se obrnete na nas, CLV iz leta 1997 o varstvu
potrošnikov. Zakon 17 / A. § (7), smo dolžni pritožbo hraniti 5 let [obdelava podatkov v skladu s členom 6 (1) c)
uredbe].

Upravljanje podatkov za tržne namene

Upravljanje podatkov v zvezi s pošiljanjem novic
Postopek upravljanja podatkov se izvaja za pošiljanje novic.
Upravljani
Ime stranke, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka.

podatki

Trajanje obdelave podatkov Do preklica soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
.
Pravna
podlaga
za
obdelavo
podatkov
Vaše prostovoljno soglasje upravljavcu podatkov s prijavo na glasilo [Obdelava podatkov v skladu s členom 6 (1)
(a) Uredbe]

Dodatno upravljanje podatkov
Če želi upravljavec podatkov nadaljevati z upravljanjem podatkov, predloži predhodne informacije o bistvenih
okoliščinah upravljanja podatkov (pravno ozadje in pravna podlaga upravljanja podatkov, namen upravljanja
podatkov, obseg obdelanih podatkov, trajanje upravljanja podatkov).
Obveščamo vas, da mora upravljavec podatkov upoštevati pisne zahteve organov za podatke na podlagi
zakonitega pooblastila. Upravljavec podatkov o tem obvesti Infotv . V skladu z odstavkoma (2) - (3) oddelka 15 vodi
evidence (kateremu organu, katere osebne podatke, na kateri pravni podlagi, ko jih je posredoval upravljavec
podatkov), katerih vsebino upravljavec podatkov zahtevo, razen če je razkritje z zakonom izključeno.

Prejemniki osebnih podatkov
Obdelava podatkov za shranjevanje osebnih
podatkov
Ime obdelovalca podatkov: Netteszt Informatikai Kft.
Kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
Telefonska številka: + 36-1-445-0999

E-poštni naslov: info@netteszt.hu
Sedež: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Spletno mesto: https://netteszt.hu/
Obdelovalec osebnih podatkov hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, sklenjene z upravljavcem
podatkov. Nimate pravice do dostopa do osebnih podatkov.

Dejavnosti obdelave podatkov, povezane z glasili
Ime podjetja, ki upravlja sistem glasila: Pharmarosa Database
Sedež podjetja, ki upravlja sistem glasila: 1188 Budimpešta Ültetvény utca 8.
Telefonska številka podjetja, ki upravlja sistem glasila: 0612876380
E-poštni naslov podjetja, ki upravlja sistem glasila: info@pharmarosa.com
Spletno mesto glasila:
Obdelovalec podatkov sodeluje pri pošiljanju novic na podlagi pogodbe, sklenjene z upravljavcem
podatkov. Obdelovalec podatkov pri tem upravlja ime in elektronski naslov posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, kolikor je potrebno za pošiljanje glasila .

Upravljanje računovodskih podatkov
Ime obdelovalca podatkov: Tax & Recording Hungary Kft.
Sedež obdelovalca podatkov:
Telefonska številka obdelovalca podatkov:
Elektronski naslov obdelovalca podatkov: oryzsolt@oryzsolt.hu
Spletno mesto obdelovalca podatkov:
Obdelovalec podatkov sodeluje pri računovodstvu računovodskih dokumentov na podlagi pisne pogodbe,
sklenjene z upravljavcem podatkov . Obdelovalec podatkov pri tem navede ime in naslov posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki, v obsegu, ki je potreben za računovodske evidence, v skladu z določbami zakona. Z
njim se upravlja določeno obdobje v skladu z oddelkom 169 (2), nato pa se takoj prekliče.

Obračun podatkov za izdajanje računov
Ime obdelovalca podatkov: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Sedež obdelovalca podatkov: 1031 Budimpešta, Záhony utca 7.
Telefonska številka obdelovalca podatkov : + 3630 35 44 789
Elektronski naslov obdelovalca podatkov: info@szamlazz.hu
Spletno mesto obdelovalca podatkov :
Obdelovalec podatkov sodeluje pri registraciji računovodskih dokumentov na podlagi pogodbe, sklenjene z
upravljavcem podatkov. Obdelovalec podatkov pri tem navede ime in naslov posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, v obsegu, ki je potreben za računovodske evidence, v skladu z določbami zakona. Z njim
se upravlja določeno obdobje v skladu z oddelkom 169 (2), nato pa se prekliče.

Obdelava podatkov, povezana z delovanjem CRM
sistema

Ime obdelovalca podatkov: Pharmarosa Kft.
Sedež obdelovalca podatkov: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Telefonska številka obdelovalca podatkov je 0612876380
E-poštni naslov obdelovalca podatkov je info@pharmarosa.com
Spletno mesto obdelovalca podatkov:
Podatki Procesor sodeluje pri registraciji naročil na podlagi pogodbe, sklenjene pri upravljavcu osebnih
podatkov. Obdelovalec podatkov pri tem obravnava ime, naslov, telefonsko številko, številko in datum naročil v
civilnopravnem zastaralnem roku.

Obdelava podatkov v zvezi s spletnim plačevanjem
Ime obdelovalca podatkov: OTP Bank Plc.
Sedež obdelovalca podatkov: 161 Budimpešta, Nádor utca 16.
Telefonska številka obdelovalca podatkov : 06 -1-473-5000
E-poštni naslov obdelovalca podatkov:
Spletno mesto obdelovalca podatkov:
Obdelovalec podatkov sodeluje pri izvedbi spletnega plačila na podlagi pogodbe, sklenjene z upravljavcem
podatkov. Pri tem se je nanašala na ime obračun Računalništvo imena upravlja in naslov, številka in datum naročila
v obdobju civilnega zastaranja.

Vaše pravice med upravljanjem podatkov
V obdobju obdelave podatkov imate v skladu z določbami uredbe naslednje pravice:

• pravico do umika soglasja
• dostop do osebnih podatkov in informacij o upravljanju podatkov
• pravica do popravka
• omejitve pri upravljanju podatkov,
• pravica do odpovedi
• pravico do protesta
• pravico do prenosljivosti.
Če želite uveljaviti svoje pravice, bo to vključevalo vašo identifikacijo in upravljavec podatkov mora komunicirati z
vami. Zato boste zaradi identifikacije morali navesti osebne podatke (vendar lahko identifikacija temelji le na
podatkih, ki jih upravljavec podatkov vseeno obravnava o vas), vaše pritožbe glede upravljanja podatkov pa bodo
na voljo v e-poštnem računu upravljavca podatkov v določenem roku v teh informacijah. Če ste bila naša stranka
in se želite identificirati zaradi reklamacije ali garancije, za identifikacijo navedite svoj ID naročila. S tem vas lahko
prepoznamo tudi kot stranko.
Upravljavec podatkov bo na pritožbe v zvezi z upravljanjem podatkov odgovoril najpozneje v 30 dneh.

Pravica do umika soglasja
Imate pravico kadar koli umakniti soglasje za upravljanje podatkov, v tem primeru bodo poslani podatki izbrisani iz
naših sistemov. Vendar upoštevajte, da lahko v primeru neizpolnjenega naročila preklic povzroči, da vam ne bomo
mogli dostaviti. Poleg tega, če je bil nakup že opravljen, ne bomo mogli izbrisati vaših podatkov za obračun iz naših

sistemov v skladu z računovodskimi pravili, in če nam dolgujete, bomo vaše podatke lahko obdelali v primeru umika
soglasja na podlagi o upravičenem interesu za izterjavo zahtevka.

Dostop do osebnih podatkov
Imate pravico, da od upravljavca podatkov prejmete povratne informacije o tem, ali se vaši osebni podatki
obdelujejo, in če so podatki obdelani, ste upravičeni do:

• imeti dostop do obdelanih osebnih podatkov in
• obvestite upravljavca podatkov o naslednjih informacijah:
o namene upravljanja podatkov;
o kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo o vas;
o informacije o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, s katerimi ali s katerimi je upravljavec
osebnih podatkov komuniciral ali bo sporočal osebne podatke;

o predvideno obdobje, v katerem se bodo osebni podatki hranili, ali, če to ni mogoče, merila za
določitev tega obdobja;

o vaša pravica zahtevati od upravljavca podatkov, da popravi, izbriše ali omeji obdelavo osebnih
podatkov, ki se nanašajo na vas, in ugovarjate obdelavi takih osebnih podatkov v primeru
obdelave podatkov na podlagi zakonitega interesa;

o pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
o če podatki niso bili zbrani od vas, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
o dejstvo avtomatiziranega odločanja (če je bil tak postopek uporabljen), vključno s profiliranjem,
in vsaj v teh primerih razumljive informacije o uporabljeni logiki in pomenu takšne obdelave
podatkov ter pričakovanih posledicah za vas.
Namen uresničevanja pravice je lahko ugotavljanje in preverjanje zakonitosti obdelave podatkov, zato lahko
upravljavec podatkov v primeru večkratnih zahtev po informacijah zaračuna pošteno pristojbino za zagotavljanje
informacij.
Dostop do osebnih podatkov zagotavlja upravljavec podatkov, tako da vam po vaši identifikaciji po elektronski pošti
pošlje obdelane osebne podatke in podatke. Če imate registracijo, vam bomo omogočili dostop, tako da si lahko
ogledate in preverite osebne podatke, ki jih upravljamo o vas, tako da se prijavite v svoj uporabniški račun.
V zahtevi navedite, ali zahtevate dostop do osebnih podatkov ali informacije o upravljanju podatkov.

Pravica do popravka
Na zahtevo upravljavca podatkov imate pravico nemudoma popraviti netočne osebne podatke, ki se nanašajo na
vas.

Pravica do omejitve upravljanja podatkov
Na zahtevo upravljavca podatkov imate pravico omejiti obdelavo podatkov, če je izpolnjeno kar koli od naslednjega:

• Izpodbijate točnost osebnih podatkov, v tem primeru omejitev velja za časovno obdobje, ki upravljavcu
podatkov omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov, če je mogoče natančne podatke ugotoviti takoj,
omejitev ne bo;

• obdelava podatkov je nezakonita, vendar iz kakršnega koli razloga ugovarjate njihovemu izbrisu (na
primer , ker so vam podatki pomembni za uveljavitev pravnega zahtevka ), zato ne zahtevate izbrisa
podatkov, temveč namesto tega zahteva omejitev njegove uporabe;

• upravljavec podatkov osebnih podatkov ne potrebuje več za namen obdelave podatkov, vendar jih
zahtevate, da oddate, uveljavite ali zaščitite pravne zahtevke; obsedenost

• Nasprotovali ste obdelavi podatkov, vendar lahko zakoniti interes upravljavca podatkov upravičuje tudi
obdelavo podatkov; v tem primeru je treba obdelavo podatkov omejiti, dokler legitimni razlogi upravljavca
ne bodo imeli prednosti pred vašimi legitimnimi razlogi.
Kadar je obdelava podatkov omejena, se lahko takšni osebni podatki, razen hrambe, obdelujejo samo s soglasjem
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za namene uveljavljanja, izvrševanja ali zaščite pravnih
zahtevkov ali zaščite pravic druge fizične ali pravne osebe ali v pomembnem javnem interesu Unije ali države
članice.
Upravljavec podatkov vas bo vnaprej (vsaj 3 delovne dni pred odpravo omejitve) obvestil o odpravi omejitve
upravljanja podatkov.

Pravica do izbrisa - pravica do pozabe
Imate pravico, da upravljavec podatkov brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, če obstaja
kateri od naslednjih razlogov:

• osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali kako drugače obdelani s strani
upravljavca podatkov;

• Umaknete soglasje in za obdelavo ni druge pravne podlage;
• Nasprotujete obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa in pri obdelavi podatkov ni nobenega
zakonitega razloga (tj. Upravičenega interesa),

• je upravljavec osebnih podatkov osebne podatke obdelal nezakonito, kar je bilo ugotovljeno na podlagi
pritožbe,

• osebne podatke je treba izbrisati, da se izpolni pravna obveznost v skladu z zakonodajo Unije ali države
članice, ki se uporablja za upravljavca podatkov.
Če je upravljavec osebnih podatkov iz kakršnega koli zakonitega razloga razkril osebne podatke, ki se obdelujejo
o vas, in jih je dolžan izbrisati iz katerega koli od zgoraj navedenih razlogov, bo sprejel razumne ukrepe, vključno s
tehničnimi ukrepi, da podatke obvesti ob upoštevanju razpoložljiva tehnologija in stroški izvedbe drugi upravljavci
podatkov, za katere ste zahtevali izbris povezav do zadevnih osebnih podatkov ali kopije ali dvojnika teh osebnih
podatkov.
Izbris ne velja, če je potrebna obdelava podatkov:

• za namene uveljavljanja pravice do svobode izražanja in obveščanja;
• za izpolnitev obveznosti v skladu z zakonodajo EU ali držav članic za obdelavo osebnih podatkov (kot je
obračun, saj je po zakonu potrebno hraniti račun) ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju
javnega pooblastila, dodeljenega krmilnik;

• za predložitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov (npr. če ima upravljavec podatkov zahtevek
do vas in ga še ni izpolnil ali če se obdeluje pritožba potrošnika ali obdelave podatkov).

Pravica do protesta
Imate pravico kadar koli iz razlogov, povezanih z vašo situacijo, ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov na
podlagi zakonitega interesa. V tem primeru upravljavec osebnih podatkov ne more upravljati naprej, razen če
dokaže, da je obdelava podatkov prisilne sile upravičena z legitimnimi razlogi, ki imajo prednost pred vašimi interesi,
pravicami in svoboščinami ali so povezani s predstavitvijo, izvajanjem ali obrambo pravne zahtevke.
Če se vaši osebni podatki obdelujejo z namenom neposrednega poslovnega pridobivanja, imate pravico kadar koli
ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas v ta namen, vključno s profiliranjem, kolikor se nanaša
na neposredno poslovno pridobivanje. Če nasprotujete obdelavi osebnih podatkov z namenom neposrednega
poslovnega pridobivanja, osebni podatki za ta namen morda ne bodo več obdelani.

Pravica do prenosljivosti
Če se obdelava podatkov izvaja samodejno ali če obdelava podatkov temelji na vašem prostovoljnem soglasju,
imate pravico zahtevati od upravljavca podatkov, da prejme podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu podatkov, ki
vam jih posreduje v xml , JSON ali csv . Če je to tehnično izvedljivo, lahko zahteva, da upravljavec podatkov
prenese podatke v tej obliki na drugega upravljavca podatkov.

Avtomatizirano odločanje
Imate pravico, da vas ne zajema odločba (vključno s profiliranjem), ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi
podatkov, ki bi imela pravni učinek na vas ali v podobni meri vplivala na vas. V takih primerih upravljavec podatkov
sprejme ustrezne ukrepe za zaščito pravic, svoboščin in legitimnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, vključno vsaj s pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da od posameznika,
na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva človekovo posredovanje, da izrazi svoja stališča in da ugovarja
odločitvi.
Navedeno ne velja, če odločitev:

• Potrebno za sklenitev ali izvedbo pogodbe med vami in upravljavcem podatkov;
• Zakonodaja EU ali države članice, ki se uporablja za upravljavca, ki določa tudi ustrezne ukrepe za
zaščito vaših pravic in svoboščin ter legitimnih interesov; obsedenost

• na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Prijavite se v register zasebnosti
Infotv . V skladu z določbami zakona je moral upravljavec podatkov nekatere postopke obdelave podatkov obvestiti
v register varstva podatkov. Ta obveznost obveščanja je prenehala 25. maja 2018.

Ukrepi za varnost podatkov
Upravljavec podatkov izjavlja, da je sprejel ustrezne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred
nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, prenosom, razkritjem, izbrisom ali uničenjem, pa tudi nenamernim
uničenjem in poškodbami ter zaradi sprememb v uporabljeni tehnologiji postane nedostopen.
Upravljavec podatkov si bo po najboljših močeh prizadeval, da bodo njegovi upravljavci pri delu z vašimi osebnimi
podatki izvedli ustrezne varnostne ukrepe.

Pravna sredstva
Če je po vašem mnenju upravljavec podatkov kršil katero koli zakonsko določbo o obdelavi podatkov ali ni izpolnil
nobene od njegovih zahtev, lahko nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij sproži postopek
preiskave, da bi končal domnevno nezakonito obdelavo podatkov (pošiljanje po pošti) naslov: 1363 Budimpešta,
str. 9., e-naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Obveščamo vas tudi, da lahko v primeru kršitve zakonskih določb o obdelavi podatkov ali če upravljavec podatkov
ne upošteva nobene njegove zahteve, lahko na upravljavca vloži civilno tožbo na sodišču.

Sprememba podatkov o upravljanju podatkov
Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da te podatke o upravljanju podatkov spremeni na način, ki ne vpliva na
namen in pravno podlago upravljanja podatkov. Z uporabo spletnega mesta po začetku veljavnosti spremembe
sprejemate spremenjene podatke o upravljanju podatkov.
Če želi upravljavec podatkov nadaljevati obdelavo podatkov v zvezi z zbranimi podatki za namene, ki niso namen
njihovega zbiranja, vas pred nadaljnjo obdelavo podatkov obvesti o namenu obdelave podatkov in naslednjih
informacijah:

• trajanje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev trajanja;
• pravico zahtevati od upravljavca podatkov, da dostopa, popravi, izbriše ali omeji obdelavo osebnih
podatkov, ki se nanašajo na vas, in ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v primeru obdelave podatkov na
podlagi zakonitega interesa ter zahtevati prenosljivost podatkov v primeru obdelave podatkov na podlagi
privolitve ali pogodbenega razmerja pravica do pravice;

• v primeru obdelave podatkov na podlagi privolitve, da lahko kadar koli umaknete soglasje,

• pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
• ali zagotavljanje osebnih podatkov temelji na zakonu ali pogodbeni obveznosti ali predpogoju za
sklenitev pogodbe in ali ste dolžni posredovati osebne podatke in kakšne so lahko posledice nerazkritja;

• dejstvo avtomatiziranega odločanja (če je bil tak postopek uporabljen), vključno s profiliranjem, in vsaj v
teh primerih razumljive informacije o uporabljeni logiki in pomenu takšne obdelave podatkov ter
pričakovanih posledicah za vas.
Obdelava podatkov se lahko začne šele po tem, če je pravna podlaga obdelave podatkov privolitev, morate poleg
informacij
privoliti
tudi
v
obdelavo
podatkov.
Ta dokument vsebuje vse ustrezne informacije o upravljanju podatkov, povezane z delovanjem spletne trgovine, v
skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: uredba. GDPR)
in CXII. TV. (v nadaljevanju: Infotv .).

