Политика за поверителност
Дата на приемане: 20.06.2021 г.

Контролер на данни
Име: Pharmarosa Kft.
Централен офис: 1188 Будапеща Ültetvény utca 8.
Пощенски адрес, обработка на жалби: 1239 Будапеща Ócsai út 2.
Имейл: info@pharmarosa.com
Телефонен номер: 0612876380
Уебсайт: http://www.pharmarosa.com

Хостинг доставчик
Име: Netteszt Informatikai Kft.
Пощенски адрес: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Имейл адрес: info@netteszt.hu
Телефонен номер: + 36-1-445-0999

Описание на управлението на данните,
извършено по време на работата на уеб магазина

Информация за използването на бисквитки
Какво

представлява бисквитката ?

Контролерът на данни използва така наречените „бисквитки“ при посещение на уебсайта . В пакета
информация, състояща се от бисквитка букви и цифри, че нашия уебсайт изпраща към браузъра си за цел
спестяване на някои настройки, които улесняват използването на нашия сайт и помага да се съберат някои
от значение, статистическа информация за нашите посетители.
Някои бисквитки не съдържат лична информация и не са подходящи за идентифициране на отделен
потребител, но някои съдържат уникален идентификатор - тайна, произволно генерирана последователност
от числа - която вашето устройство съхранява, като по този начин гарантира вашата
идентификация. Всяка продължителност на работа на бисквитка -k (бисквитки) на всяка бисквитка съдържа
описанието за k (бисквитки).
Мандатът на бисквитката и правното основание:
Правното основание за обработка
регламента е вашето съгласие.
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Основните характеристики на бисквитките, използвани от уебсайта, са:
Google Analytics „ бисквитка“ : Google Analytics е инструментът за анализ на Google, който помага на
собствениците на уебсайтове и приложения да получат по-точна представа за дейността на своите
посетители. Услугата може да използва бисквитки за събиране на информация и докладване на
статистически данни за използването на уебсайта, без да идентифицира лично посетителите на
Google. Основната бисквитка, използвана от Google Analytics, е бисквитката „__ ga “ . В допълнение към
отчитането от статистиката за използването на сайта, Google Analytics , заедно с някои от описаните по-

горе рекламни бисквитки , може да се използва и за показване на по-подходящи реклами в продукти на
Google (като Google Search) и в мрежата.
Сесийна бисквитка : Тези бисквитки съхраняват местоположението на посетителя, езика на браузъра,
валутата на плащане, продължителността на живот при затваряне на браузъра или до 2 часа.
Basket Cookie : Записва продукти, поставени в кошницата. Срок на годност 365 дни.
Facebook пиксели ( бисквитката на Facebook ) Facebook-пиксел код, за който отчетът използва
преобразувания на уебсайта, аудиториите могат да бъдат събрани, а собственикът на сайта получава
подробен анализ, използвайки данни от посетителите на уебсайта. С помощта на Facebook пиксела можете
да показвате персонализирани оферти и реклами на посетителите на уебсайта на интерфейса на
Facebook. Можете
да
прочетете
политиката
за
поверителност
на
Facebook
тук:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Ако не приемете използването на бисквитки , определени функции няма да са ви достъпни. Можете да
намерите повече информация за изтриването на бисквитки на следните връзки:

• 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

Данни, обработвани с цел договаряне и
изпълнение
За сключването и изпълнението на договора могат да бъдат приложени няколко случая на управление на
данни. Бихме искали да Ви информираме, че обработката на данни, свързани с обработка на жалби и
администриране на гаранция, ще се осъществи само ако упражнявате едно от тези права.
Ако не направите покупка през уеб магазина, вие сте само посетител на уеб магазина, тогава написаното в
управлението на данните за маркетингови цели може да се отнася за вас, ако ни дадете съгласие за
маркетингови цели.
Обработка на данни за сключване и изпълнение на договори по-подробно:

Контакт
Например, ако се свържете с нас по имейл, формуляр за контакт или телефон с въпрос за
продукт. Предварителният контакт не е задължителен, можете да го поръчате от уеб магазина по всяко
време, като го пропуснете.
Управлявана
информация
Информацията,
която сте предоставили по време на контакта: Име, адрес , имейл адрес, телефонен номер
Продължителност на управлението
на данните Данните се съхраняват до отмяна.
Правно
основание
за
управление
на
данните
Вашето доброволно съгласие, което давате на Администратора на данни, като се свържете с
нас. [Обработка на данни съгласно член 6, параграф 1, буква а) от регламента]

Регистрация в уебсайта

Чрез съхраняване на данните, предоставени по време на регистрацията, Администраторът на данни може
да предостави по-удобна услуга (напр. Данните на субекта на данните не трябва да се въвеждат отново при
покупка отново) . Регистрацията не е условие за сключване на договор.
Управлявани
данни По време на управлението на данните Администраторът на данни управлява вашето име, адрес,
телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт и датата на покупката.
Продължителност на управлението
на данните Данните се съхраняват до отмяна.
Правно
основание
за
обработка
на
данни
Вашето доброволно съгласие за Администратора на данни чрез регистрация [Обработка на данни съгласно
член 6, параграф 1, буква а) от регламента]

Обработка на поръчки
По време на обработката на поръчките са необходими дейности по управление на данни, за да се изпълни
договорът.
Управлявани
данни
По време на управлението на данни Контролерът на данни управлява вашето име, адрес, телефонен
номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт, номера на поръчката, номера на акаунта и
датата на покупката.
Ако сте направили поръчка в уеб магазина, управлението на данните и предоставянето на данни са от
съществено значение за изпълнението на договора.
Продължителност на управлението
на данните Данните се съхраняват до отмяна.
Правно
основание
за
управление
на
данните
Изпълнение на договора. [Обработка на данни съгласно член 6, параграф 1, буква б) от регламента]

Издаване на фактура
Процесът на управление на данните се извършва с цел издаване на фактура в съответствие със закона и
изпълнение на задължението за водене на счетоводни документи. Св. Съгласно раздел 169 (1) - (2)
дружествата трябва да водят счетоводния документ пряко и непряко в подкрепа на счетоводството.
Управлявани
данни
По време на управлението на данни Контролерът на данни управлява вашето име, адрес, телефонен
номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт, номера на поръчката, номера на акаунта и
датата на покупката.
Продължителност
на
управлението
на
данните
Издадените фактури се издават в съответствие със закона. Съгласно член 169, параграф 2, той трябва да
се съхранява в продължение на 8 години от датата на издаване на фактурата.
Правно
основание
на Закона за
управление
на
данните
CXXVII от 2007 г. относно ДДС. Съгласно член 159, параграф 1, издаването на фактура е задължително и
трябва да се съхранява в продължение на 8 години в съответствие с раздел 169 (2) от Закон C от 2000 г.
относно счетоводството [Управление на данни съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Указът].

Управление на данни, свързани с превоза на
стоки
Процесът на управление на данните се извършва с цел доставяне на поръчания продукт.
Управлявани
данни По време на управлението на данните Администраторът на данни управлява вашето име, адрес,
телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт и датата на покупката.
Продължителност на управлението
на данните Данните се съхраняват до отмяна.
Правно основание за обработка на данни Изпълнение на договора [ Обработка на данни
съгласно член 6, параграф 1, буква б) от регламента].

Получатели и обработващи данни за обработка на данни,
свързани с товарен транспорт
Име на получателя: GLS General Logistics Systems Унгария Csomag-Logismi Kft.
Адрес на адресата: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Телефонен номер на получателя: 06-29-88-67-00
Имейл адресът на получателя е info@gls-hungary.com
Уебсайтът на получателя : https : //gls-group.eu/HU/hu/ начало
Куриерската служба участва в доставката на поръчаните стоки въз основа на договора, сключен с
Администратора на данни. Куриерската служба обработва получените лични данни в съответствие с
информацията за управление на данните, налична на нейния уебсайт.
Име на получателя: DPD Hungária Kft.
Адрес на адресата: 1158 Будапеща, Késmárk utca 14. B. ép.
Телефонен номер на получателя: + 36-1 / 501-6200
Електронният адрес на получателя: dpd@dpd.hu
Уебсайт на получателя : https : //www.dpd.com/hu/
Куриерската служба участва в доставката на поръчаните стоки въз основа на договора, сключен с
Администратора на данни. Куриерската служба обработва получените лични данни в съответствие с
информацията за управление на данните, налична на нейния уебсайт.

Обработка на гаранционни и гаранционни
претенции
Исканията за гаранция и гаранция са определени в Указ 19/2014. (IV. 29.) Указ за NGM, който също така
определя как да обработваме вашето искане.

Обработени
данни
По време на управлението на данните Администраторът на данни ще използва вашето име, адрес,
телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт и датата на покупката, както
и обработва предмета на жалбата.
Продължителност
на
обработката
на
данните
Компанията е длъжна да съхранява документацията за потребителската гаранция или претенция за
гаранция в продължение на три години от момента на нейното събиране и да я представя по искане на
надзорния орган.
Правно
основание за
управление
на
данните Правното
основание
за управление на данните е 19/2014. (IV. 29.) Указ за NGM [4. § (1) и § 6 (1)] [обработка на данни съгласно
член 6, параграф 1, буква в) от Указа].

Разглеждане на други жалби на потребители
Процесът на управление на данните е налице за разглеждане на жалби на потребителите. Ако сте подали
жалба до нас, управлението на данните и предоставянето на данни са от съществено значение.
Обработени
данни
По време на управлението на данните Администраторът на данни ще използва вашето име, адрес,
телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт и датата на покупката, както
и обработва предмета на жалбата.
Продължителност
на
обработката
на
данните
Гаранционните жалби се съхраняват 5 години в съответствие със Закона за защита на потребителите.
Правно
основание
за
управление
на
данните
Независимо дали имате оплакване относно доброволното си решение, обаче, ако се свържете с нас, CLV
от 1997 г. за защита на потребителите. Акт 17 / А. § (7), ние сме длъжни да съхраняваме жалбата в
продължение на 5 години [обработка на данни съгласно член 6 (1) в) от Указа].

Управление на данни за маркетингови цели

Управление на данни, свързани с изпращане на
бюлетини
Процесът на управление на данните се извършва за изпращане на бюлетини.
Управлявани
Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер на клиента.

данни

Продължителност на обработката на данни До оттегляне на съгласието на субекта на данните
.
Правно
основание
за
обработка
на
данни
Вашето доброволно съгласие за Администратора на данни чрез абониране за бюлетина [Обработка на
данни съгласно член 6, параграф 1, буква а) от регламента]

Допълнително управление на данни
Ако Администраторът на данни желае да извърши допълнително управление на данните,
той предоставя предварителна информация за съществените обстоятелства при управлението на данните
(правна основа и правно основание за управление на данните, цел на управлението на данните, обхват на
обработваните данни, продължителност на управлението на данните).

Информираме ви, че администраторът на данни трябва да се съобрази с писмените искания за данни на
органите въз основа на законно упълномощаване. Администраторът на данни информира Infotv . В
съответствие с раздел 15, параграфи (2) - (3), той води записи (на кой орган, какви лични данни, на какво
правно основание, когато са били предадени от Администратора на данни), съдържанието на които
Администраторът на данни предоставя на искане, освен ако разкриването му не е изключено от закона.

Получатели на лични данни
Обработка на данни за съхранение на лични
данни
Име на процесора за обработка на данни: Netteszt Informatikai Kft.
Данни за контакт на процесора за обработка на данни:
Телефонен номер: + 36-1-445-0999
Имейл адрес: info@netteszt.hu
Седалище: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Уебсайт: https://netteszt.hu/
Обработващият данни съхранява лични данни въз основа на договор, сключен с Администратора на
данни. Нямате право на достъп до лични данни.

Дейности по обработка на данни, свързани с
бюлетини
Име на компанията, която управлява бюлетинната система: база данни Pharmarosa
Седалище на компанията, оперираща бюлетинната система: 1188 Будапеща Ültetvény utca 8.
Телефонен номер на компанията, управляваща бюлетинната система: 0612876380
Адрес
на
електронна
поща
бюлетини: info@pharmarosa.com

на

компанията,

управляваща

системата

за

Уебсайт на компанията за бюлетини:
Обработващият данни участва в изпращането на бюлетини въз основа на договор, сключен с
Администратора на данни. По този начин обработващият данни управлява името и имейл адреса на
субекта на данните до степента, необходима за изпращане на бюлетина .

Управление на счетоводни данни
Име на обработващия данни: Tax & Recording Hungary Kft.
Седалище на обработващия лични данни:
Телефонен номер на процесора за обработка на данни:
Адрес на електронна поща на обработващия личните данни: oryzsolt@oryzsolt.hu
Уебсайт на обработващия данни:
Обработващият данни участва в счетоводството на счетоводните документи въз основа на писмен договор,
сключен с Администратора на данни . По този начин обработващият данни предоставя името и адреса на
субекта на данните до степента, необходима за счетоводните записи, в съответствие с разпоредбите на
закона. Той се управлява за определен период от време в съответствие с раздел 169 (2), след което
незабавно се отменя.

Обработка на данни за фактуриране
Име на процесора за обработка на данни: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Седалището на процесора за обработка на данни: 1031 Будапеща, Záhony utca 7.
Телефонен номер на процесора за обработка на данни : + 3630 35 44 789
Адресът на електронната поща на обработващия данните: info@szamlazz.hu
Уебсайт на обработващия данни :
Обработващият данни участва в регистрацията на счетоводни документи въз основа на договор, сключен с
Администратора на данни. По този начин обработващият данни предоставя името и адреса на субекта на
данните до степента, необходима за счетоводните записи, в съответствие с разпоредбите на закона. Той
се управлява за определен период от време в съответствие с раздел 169 (2), след което се отменя.

Обработка на данни, свързана с работата на CRM
система
Име на процесора за обработка на данни: Pharmarosa Kft.
Седалището на обработващия личните данни: 1188 Будапеща Ültetvény utca 8.
Телефонният номер на процесора за обработка на данни е 0612876380
Имейл адресът на обработващия личните данни е info@pharmarosa.com
Уебсайт на обработващия данни:
The Data Processor участва в регистрацията на поръчки въз основа на договора, сключен с администратора
на лични данни. По този начин обработващият данни обработва името, адреса, телефонния номер, номера
и датата на поръчките на субекта на данните в рамките на давностния срок по гражданското право.

Обработка на данни, свързани с онлайн плащане
Име на процесора за обработка на данни: OTP Bank Plc.
Седалището на процесора за обработка на данни: 161 Будапеща, Nádor utca 16.
Телефонен номер на процесора за обработка на данни : 06 -1-473-5000
Адрес на електронната поща на процесора за обработка на данни:
Уебсайт на обработващия данни:
Обработващият данни участва в изпълнението на онлайн плащането въз основа на договора, сключен с
Администратора на данни. По този начин обработката на данни се отнася до имената на фактури, които
се управляват и адрес, номер и дата на поръчката в давностния срок.

Вашите права по време на управлението на
данни
В рамките на периода на обработка на данни имате следните права в съответствие с разпоредбите на
Указа:

• правото да оттегли съгласието си

• достъп до лични данни и информация за управление на данни
• право на коригиране
• ограничения за управление на данни,
• право на отказ
• правото на протест
• правото на преносимост.
Ако желаете да упражните правата си, това ще включва вашата идентификация и Администраторът на
данни трябва да комуникира с вас. Следователно ще бъдете задължени да предоставите лична
информация за целите на идентификацията (но идентификацията може да се основава само на
информация, която Контролерът на данни обработва за вас така или иначе) и вашите оплаквания относно
управлението на данни ще бъдат достъпни в имейл акаунта на администратора на данни в рамките на
срока, посочен в тази информация. Ако сте наш клиент и искате да се легитимирате за целите на
рекламация или гаранция, моля, предоставете идентификационния номер на вашата поръчка за
идентификация. Използвайки това, ние също можем да Ви идентифицираме като клиент.
Администраторът на данни ще отговаря на жалби, свързани с управление на данни, най-късно до 30 дни.

Право на оттегляне на съгласието
Имате право да оттеглите съгласието си за управление на данни по всяко време, като в този случай
предоставените данни ще бъдат изтрити от нашите системи. Моля, имайте предвид, че в случай на
неизпълнена поръчка, анулирането може да доведе до невъзможност да ви доставим. Освен това, ако
покупката вече е направена, няма да можем да изтрием информацията за фактуриране от нашите системи
в съответствие със счетоводните правила и ако ни дължите, можем да обработим вашата информация в
случай на оттегляне на съгласие, основано на относно легитимен интерес от възстановяване на вземането.

Достъп до лични данни
Имате право да получите обратна връзка от Администратора на данни дали вашите лични данни се
обработват и, ако данните се обработват, имате право на:

• имат достъп до обработваните лични данни и
• информирайте администратора на данни за следната информация:
o целите на управлението на данните;
o категории лични данни, обработвани за вас;
o информация за получателите или категориите получатели, с които или с които
Администраторът на данни е комуникирал или ще съобщава лични данни;

o предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако това не е
възможно, критериите за определяне на този период;

o Вашето право да поискате от Администратора на данни да коригира, изтрие или ограничи
обработката на лични данни, отнасящи се до Вас, и да възразите срещу обработването на
такива лични данни в случай на обработка на данни въз основа на законен интерес;

o правото да подаде жалба до надзорния орган;
o ако данните не са събрани от вас, цялата налична информация за техния източник;
o фактът на автоматизирано вземане на решения (ако е използвана такава процедура),
включително профилиране, и поне в тези случаи разбираема информация за използваната
логика и значението на такава обработка на данни и очакваните последици за вас.
Целта на упражняване на правото може да бъде установяване и проверка на законосъобразността на
обработката на данните, поради което в случай на множество искания за информация, Администраторът
на данни може да наложи справедлива такса за предоставянето на информацията.

Достъпът до лични данни се осигурява от Администратора на данни, като ви изпраща обработените лични
данни и информация по имейл след вашата идентификация. Ако имате регистрация, ние ще предоставим
достъп, така че да можете да видите и проверите личната информация, която управляваме за вас, като
влезете във вашия потребителски акаунт.
Моля, посочете в заявката си дали искате достъп до лични данни или информация за управление на данни.

Право на коригиране
Имате право, по искане на Администратора на данни, да коригирате без забавяне неточни лични данни,
касаещи Вас.

Право на ограничаване на управлението на данни
Имате право, по искане на Администратора на данни, да ограничите обработката на данни, ако е изпълнено
някое от следните:

• Оспорвате точността на личните данни, като в този случай ограничението се прилага за периода
от време, който позволява на Администратора на данни да проверява точността на личните данни,
ако точните данни могат да бъдат установени незабавно, ограничението няма да се осъществи;

• обработката на данни е незаконна, но възразявате срещу изтриването на данните по каквато и да
е причина (например , защото данните са важни за вас, за да наложите правен иск ), така че не искате
изтриването на данните, а вместо това поискайте ограничение за използването му;

• Администраторът на данни вече не се нуждае от лични данни за целите на определената обработка
на данни, но вие го поискате, за да подадете, принудите или защитите правни искове; мания

• Вие сте възразили срещу обработката на данни, но законният интерес на администратора на
данни може също да оправдае обработката на данните, и в този случай, докато законните причини
на администратора на данни имат предимство пред вашите законни причини, обработката на данни
трябва да бъде ограничена.
Когато обработката на данни е ограничена, такива лични данни могат да бъдат обработвани, с изключение
на съхранението, само със съгласието на субекта на данните или с цел предявяване, изпълнение или
защита на правни искове или защита на правата на друго физическо или юридическо лице или във важния
обществен интерес на Съюза или на държава-членка.
Администраторът на данни ще Ви информира предварително (поне 3 работни дни преди премахването на
ограничението) за премахването на ограничението за управление на данни.

Право на изтриване - право на забрава
Имате право да накарате администратора на данни да изтрие вашите лични данни без ненужно забавяне,
ако съществува някоя от следните причини:

• личните данни вече не се изискват за целта, за която са събрани или обработени по друг начин от
Администратора на данни;

• Вие оттегляте съгласието си и няма друго правно основание за обработката;
• Вие възразявате срещу обработването на данни въз основа на легитимен интерес и няма
преобладаваща законна причина (т.е. легитимен интерес) при обработката на данните,

• личните данни са обработени незаконно от Администратора на данни и това е установено въз
основа на жалбата,

• личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се изпълни правно задължение съгласно
законодателството на Съюза или на държава-членка, приложимо към Администратора на данни.

Ако по някаква законна причина Администраторът на данни е разкрил обработени за Вас лични данни и е
длъжен да ги изтрие поради някоя от горепосочените причини, той ще предприеме разумни стъпки,
включително технически мерки, за да информира данните, като вземе предвид налична технология и
разходи за внедряване други администратори на данни, за които сте поискали изтриване на връзките към
въпросните лични данни или на копие или дубликат на тези лични данни.
Изтриването не се прилага, ако се изисква обработка на данни:

• с цел упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
• да изпълни задължение съгласно законодателството на ЕС или на държава-членка за обработка
на лични данни (като фактуриране, тъй като запазването на акаунт се изисква от закона) или за
изпълнение на задача в обществен интерес или при упражняване на публичен орган, предоставен
на контролер;

• да подадете, принудите или защитите правни искове (например: ако Администраторът на данни
има иск срещу вас и все още не го е изпълнил, или се обработва жалба от потребител или
обработка на данни).

Право на протест
Имате право да възразите по всяко време поради причини, свързани с вашата ситуация, срещу
обработването на вашите лични данни въз основа на законен интерес. В този случай Администраторът на
лични данни не може да управлява, освен ако не докаже, че обработката на данни с принудителна сила е
оправдана от законни причини, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или са
свързани
с
представянето,
упражняването
или
защитата
на
правни
искове.
Ако личните данни се обработват с цел пряко бизнес придобиване, имате право по всяко време да
възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до вас за тази цел, включително
профилиране, ако това е свързано с пряко бизнес придобиване. Ако възразите срещу обработката на лични
данни с цел директно придобиване на бизнес, личните данни вече не могат да бъдат обработвани за тази
цел.

Право на преносимост
Ако обработката на данните се извършва автоматично или ако обработката на данни се основава на вашето
доброволно съгласие, имате право да поискате от администратора на данни да получи предоставените от
вас данни на администратора на данни, които администраторът на данни ви предоставя в xml , JSON
или csv формат. Ако това е технически осъществимо, той може да изиска от администратора на данни да
прехвърли данните в този формуляр на друг администратор на данни.

Автоматизирано вземане на решения
Имате право да не бъдете обхванати от решение (включително профилиране), основано единствено на
автоматизирана обработка на данни, което би имало правен ефект върху вас или ще ви засегне в подобна
степен. В такива случаи Администраторът на данни предприема подходящи мерки за защита на правата,
свободите и законните интереси на субекта на данните, включително поне правото на субекта на данните
да поиска човешка намеса върху субекта на данни, да изрази своите виждания и да възрази срещу
решението.
Горното не се прилага, ако решението:

• Необходими за сключването или изпълнението на договор между вас и администратора на данни;
• Законодателство на ЕС или на държава-членка, приложимо към администратора, което също така
определя подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и законни интереси; мания

• въз основа на вашето изрично съгласие.

Влезте в регистъра за поверителност

В Infotv . Съгласно разпоредбите на закона администраторът на данни трябваше да уведоми определени
операции по обработка на данни в регистъра за защита на данните. Това задължение за уведомяване е
прекратено на 25 май 2018 г.

Мерки за сигурност на данните
Администраторът на данни декларира, че е предприел подходящи мерки за сигурност, за да защити личните
данни срещу неоторизиран достъп, промяна, предаване, разкриване, изтриване или унищожаване, както и
случайно унищожаване и повреда и става недостъпен поради промени в използваната технология.
Администраторът на данни полага всички усилия, за да гарантира, че неговите обработващи данни също
вземат подходящи мерки за сигурност на данните, когато работят с вашите лични данни.

Средства за защита
Ако смятате, че Администраторът на данни е нарушил която и да е законова разпоредба относно
обработката на данни или не е изпълнил нито едно от неговите искания, Националният орган за защита на
данните и свободата на информацията може да започне процедура по разследване за прекратяване на
твърдяната незаконна обработка на данни (пощенски адрес: 1363 Будапеща, Pf. 9., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Също така бихме искали да Ви информираме, че в случай на нарушение на законовите разпоредби относно
обработката на данни или ако Администраторът на данни не е изпълнил нито едно от неговите / нейните
искания, той / тя може да заведе граждански иск срещу Администратора на данни в съда .

Модификация на информацията за управление на
данните
Администраторът на данни си запазва правото да изменя тази информация за управление на данни по
начин, който не засяга целта и правното основание на управлението на данните. Използвайки уебсайта,
след като промяната влезе в сила, вие приемате изменената информация за управление на данните.
Ако Администраторът на данни желае да извърши допълнителна обработка на данни във връзка със
събраните данни с цел, различна от целта на тяхното събиране, той ще Ви информира за целта на
обработката на данните и следната информация преди по-нататъшната обработка на данните:

• продължителността на съхранението на лични данни или, ако това не е възможно, критериите за
определяне на продължителността;

• правото да поискате от администратора на данни достъп, коригиране, изтриване или
ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до вас, и да възразите срещу
обработването на лични данни в случай на обработка на данни въз основа на законен интерес и да
поискате преносимост на данните в случая на обработка на данни въз основа на съгласие или
договорни отношения право на правосъдие;

• в случай на обработка на данни въз основа на съгласие, че можете да оттеглите съгласието си по
всяко време,

• правото да подаде жалба до надзорния орган;
• дали предоставянето на лични данни се основава на закон или договорно задължение или
предпоставка за сключване на договор и дали сте длъжни да предоставите лични данни и какви са
възможните последици от неразкриването;

• фактът на автоматизирано вземане на решения (ако е използвана такава процедура),
включително профилиране, и поне в тези случаи разбираема информация за използваната логика и
значението на такава обработка на данни и очакваните последици за вас.
Обработката на данни може да започне само след това, ако правното основание за обработката на данните
е съгласие, в допълнение към информацията, вие също трябва да се съгласите с обработката на данните.
Този документ съдържа цялата съответна информация за управление на данните, свързана с работата на
уеб магазина, в съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 на Европейския съюз (подолу: Регламент GDPR) и CXII от 2011 г. Телевизор. (оттук нататък: Infotv .).

