SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI

I. Cikk
Bevezető rendelkezések
Üzemeltető:
Europa Agency s.r.o.
Társaság székhelye:
Gagarinova 1573/1, 95501 Topoľčany
Társaság elérhetősége: europaagency@europaagency.sk
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló rendelet értelmében a személyes adatok feldolgozásáért az üzemeltető a felelős
(tovább mint „GDPR”).
Az üzemeltető minden megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést bevezetett, melyek a személyes
adatok védelmét szolgálják.
Az üzemeltető nem határozza meg a felelős személyt.
Az üzemeltető nem viszi át a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetbe.
„Személyes adatok” azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tovább mint „érintett”)
vonatkozó bármely információ;
„Azonosítható természetes személy” olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Ön, mint „érintett” átadta számunkra a személyes adatait, melyeket a jelen személyes adatok
védelmének feltételei alapján dolgozzuk fel.
II. Cikk
Feldolgozás céljai, adatkezelés jogszerűsége, érintett kategóriák, személyes adatok tárolásának
időtartama, személyes adatok befogadói
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GDPR 6.Cikke 1.bek, a) vagy
b) bet. értelmében az érintett
hozzájárulását adta személyes
adatainak egy vagy több
konkrét célból történő
kezeléséhez vagy az
adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés
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GDPR 6.Cikke 1.bek, c) vagy
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az adatkezelés az adatkezelő
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szükséges
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adatainak egy vagy több
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kezeléséhez vagy az
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amelyben az érintett az egyik
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Személyes adatok megadása során, mely törvényes vagy szerződéses feltétel, az érintett
személy ezen adatok megadására köteles.

III. Cikk
Érintett jogai
Az érintett jogait a GDPR 3. fejezete tárgyalja.
Jogosult kérni az üzemeltetőtől a hozzáférést az érintettet érintő személyes adataihoz, jogosult kérni
módosításait vagy kitörlését vagy korlátozását vagy feldolgozásuk kifogásolása, valamint jogosultság
az adatok hordozhatósága.

Szintén jogosult felügyeleti hatóság felé élni panasszal (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky /Szlovák Köztársaság Hatósága a személyes adatok védelmére/, Hraničná 12, 820 07
Bratislava /Pozsony/ 27, Te: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
Amennyiben a személyes adatokat írásos beleegyezés alapján dolgozódnak fel, az érintett jogosult
beleegyezését bármikor visszavonnia. Engedély visszavonása nem befolyásolja az engedély
visszavonása előtti beleegyezésből kifolyólagos feldolgozás jogszerűségét.
Személyes adatok védelméről szóló információk, valamint Ön mint érintett jogainak alkalmazása
érdekében, kérjük hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a bevezető rendelkezésekben megadott
kapcsolatokon keresztül.
Kézikönyvet a személyes adatok védelméről az EK-ban a lakosok számára megtalálja a következő
weboldalon:
odkaz na webstránku

