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Spracovanie dát
Krátky
Osobné údaje musia byť zhromažďované a spracované v súlade so zákonom.
DM odosielať poštu iba so zvláštnym súhlasom. Systém môže tiež poslať správu,
bez.
Dáta sa ukladajú čo najbezpečnejšie.
Osobné informácie tretím stranám odovzdávať malého príspevku iba.
Informácie Každý, kto sa pridá k dátam uloženým na ňom, ak o to požiada písomne
na adresu info@banknote.hu.
Vymazanie osobných údajov môže byť požadované na info@banknote.hu.

Úvod
BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163
Budapešť, 26-32 Cziráki ulica, Maďarsko, registračné číslo 01 09 862 912, IČ DPH
:. 13585349-2-42) (ďalej len Poskytovateľ, dáta) vrhne v nasledujúcom prospekte.
Spracovanie dát registračné číslo: Naihan-73260/2014.
CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií. Law §
20 (1) stanovuje, že subjekt údajov (v tomto prípade, že používateľ s webovým
obchodom, ďalej len užívateľ), ktorá má byť oznámená pred začatím spracovania
dát, správu dát, ktorý je založený na súhlase či povinné ,
Subjekt údajov musí byť informovaný pred začatím spracovania údajov je jasne a
podrobne všetky fakty týkajúce sa správy dát, najmä dát účel konania a právneho
základu riadenia a spracovania dát oprávnených osôb, čas trvania správy dát ,
Subjekt údajov musí byť informovaný o Info-TV. Na § 6 (1), ktoré tiež využiť
osobných údajov, a to aj v prípade, že nákup súhlasu subjektu by bolo nemožné
alebo neprimerané náklady a nakladanie s osobnými údajmi základe
• Na splnenie zákonnej povinnosti pre požaduje správcu údajov, alebo
• Je potrebné na účely správcu alebo oprávnené záujmy validácie treťou stranou a
overovanie týchto záujmov je obmedzenie práva na ochranu osobných údajov
sadzieb.
Informácie by mali zahŕňať práva a opravné prostriedky vo vzťahu k správe dát
zapojené.
Ak je osobné údaje dotknutých osôb by bolo nemožné alebo neprimerané náklady
(ako napríklad v tomto prípade internetový obchod), tieto informácie môžu byť
vykonané na zverejňovanie informácií je:
a), že dáta,
b) postihnutý rozsah,
c) informácia je určená,
d) doba spracovania údajov,
e) údaje by mali mať nárok na správcov osobných údajov,
Opis práv a opravných prostriedkov a f) postihnutého správu dát
g) ak je spracovanie dát je, kde ochrana údajov o registrácii, registračné číslo
spracovanie dát.
Kto kontroluje informácie o správe dát pre správu dát nasledujúce webové
stránky: banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu,
bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu,
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu a obsahové požiadavky na
základe vyššie. Prospekt je k dispozícii z nasledujúceho webu:
http://banknote.hu/adatvedelem
Zmeny nadobudnú platnosť vo zverejňovaní informácií na vyššie uvedenej adrese.
Za Informačné zobrazovať názvy každého právneho vzťahu kapitoly.
Definícia koncepty (§ 3)
1 otázka / Užívateľ nejaké špecifické alebo identifikovať na základe osobných
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údajov - identifikovateľnej fyzickej osobe - a to buď priamo, alebo nepriamo;
Dátové 2 osoby: zainteresovaných strán súvisiace dáta - predovšetkým meno v
otázke, identifikácii, a jeden alebo viac charakteristických fyzikálnych,
fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu vedomostí a tieto dáta sú odpočítateľné záver subjektu údajov;
3. Špecifické informácie:
) Rasový pôvod, národnosť, politické presvedčenie alebo BEZPP, náboženské alebo
filozofické presvedčenie, členstvo organizácie advokácie, osobné údaje týkajúce
sa sexuálneho života,
b) zdravotný stav, osobné údaje týkajúce sa závislosťami a trestného osobných
údajov;
4. prínos: vôľa a odhodlanie príslušného dobrovoľné vyhlásenie na základe
príslušných informácií, a ktorý jednoznačne súhlasíte osobných údajov, ktoré sa
ich týkajú - riadiť - plný alebo pokrývať určité operácie;
5. protest: Vyhlásenie stranami, ktoré kritizuje nakladania s osobnými údajmi a
vyzýva na odstránenie správu dát a vymazanie údajov liečených;
6. Regulátor je fyzická alebo právnická osoba alebo právnická osoba, bez tela,
ktorá alebo ktorý sám alebo spoločne s inými, účel údajov určuje, aby prijali
rozhodnutie o správu dát (vrátane použitých nástrojov) a popravený, alebo
zmluvného dát procesor presadzovať;
7. Data Management: Bez ohľadu na použitú metódu vykonať na dátach každá
operácia alebo súbor operácií, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie,
organizácia, uchovávanie, zmene, použitiu, volebné miestnosti, prenos,
zverejňovanie, koordinácia, kombinovanie, blokovanie, vymazanie alebo zničenie a
aby sa zabránilo ďalšiemu používaniu dát, fotografií, zvuku alebo záznam obrazu,
ako aj identifikáciu osôb, fyzikálne vlastnosti (ako sú odtlačky prstov a
odtlačkov dlaní, vzoriek DNA a dúhovky obrazov.) nahrávanie;
Prenos dát 8. "tretej osobe, aby sa tieto údaje k dispozícii špecifikované;
9. zverejnenia: sprístupnenie dát do každého;
Delécie 10 údaje: sprístupnenie údajov nerozoznateľný takým spôsobom, že obnova
už nie je možné;
Označenie 11. dát: údaje poskytnuté na účely identifikačných označenie
rozlišovať;
12. adatzárolás: aby sa ďalej obmedzilo riadenie dodávok identifikačných údajov
označenie konečná alebo dobu určitú;
13. Údaje Destruction: úplné fyzické zničenie médiá obsahujúce údaje;
Spracovanie 14. dát: technické úlohy súvisiace so spracovanie údajov, metódy
alebo prostriedky, a to bez ohľadu na použité aplikácie na vykonanie operácie
stránky, za predpokladu, že technické úlohy vykonávané na dátach;
15. Spracovanie dát sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, alebo
osoba bez právnej subjektivity, ktorá alebo ktoré, podľa jeho zmluvy s
regulátorom - vrátane na základe ustanovení zmluvného práva, rovnako - je
spracovanie údajov;
16. Údaje zodpovedá: subjekty vykonávajúci verejné funkcie, ktorá bola
produkovaná elektronicky údajov potrebných majú byť zverejnené vo verejnom
záujme, alebo v ktorých sa operácie z údajov získaných v tomto;
17: informátori subjekty vykonávajúci verejné funkcie, ktorá - v prípade, že
údaje nie sú zodpovedné za informácie, sám bude zverejnený - prijme dáta zo
strany vlastníkov dát publikovať na webe;
18 súborov: všetky dáta sú spracované v registri;
19. Tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, alebo osoba bez právnej
subjektivity, ktorá alebo ktorý je odlišný od subjektu údajov, správca údajov
alebo spracovateľa údajov;
Právnym základom správy dát (5. § 6)
1. Osobné údaje sa môžu spracovať len vtedy, ak
• súhlas dotknutej osoby alebo
• zo zákona, alebo - na základe aktu, ako je definovaný v kruhu - účelu miestnej
vládnej vyhlášky verejného záujmu.
2. Osobné údaje musia byť, a to aj v prípade, že nákup súhlasu subjektu by bolo
nemožné alebo neprimerané náklady a nakladanie s osobnými údajmi
a) potrebné na splnenie právny záväzok pre správcov údajov alebo
obmedzenia b) na účely správcu údajov alebo legitímny záujem tretej strany v
presadzovaní a realizácii týchto záujmov týkajúcich sa ochrany osobných údajov
práv pomere.
3. Ak v dôsledku alebo iné nevyhnutné dôvody nie sú schopní dať súhlas k
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postihnutiu v pochybnosť môžu chrániť seba alebo iné zásadné záujmy a životy
ľudí, zdraviu alebo aktív bezprostredné nebezpečenstvo pre riešenie problémov
alebo v rozsahu potrebnom na zabránenie počas termín príspevku prekážok na túto
otázku Osobné údaje môžu byť riešené.
Nie je nutná 4. Vylúčenie obsahujúce veku 16 naložené s mladým súhlas platný
súhlas alebo následné schválenie zákonného zástupcu.
5. Ak spracovanie údajov zakladá na súhlase usilovať regulátor uzavrel písomnú
uzatvorenia zmluvy, zmluva by mala obsahovať všetky potrebné informácie o
spracovaní osobných údajov, subjekt údajov musí uznať, najmä definícia
ošetreného dát , trvanie liečby, účel použitia, prenos dát skutočnosti,
príjemcov využitie procesora skutočnosti. Zmluva musí obsahovať žiadnych
neistých termínoch, že podpísanie súhlasov pre správu dát, ako je uvedené v
zmluve.
6. Ak zahrnutie súhlasu osobných údajov subjektu bol regulátor dát získaných v
neprítomnosti ustanovenia zákona iný než
• s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných právnych záväzkov, alebo
• Ak chcete správcu alebo treťou osobou, ktorá má oprávnený záujem sledovaného
ak je to v záujme presadiť toto obmedzenie práva na pomer ochrany osobných
údajov
Správa dát je priradený (§ 4 [1] - [2])
1. Aby mohli používať osobné údaje len na špecifické účely, výkonu práv a
povinností. V každej fáze spracovania dát by malo spĺňať ciele spracovania dát,
záznam dát a riadenie by mali byť spravodlivé a zákonné.
2. Žiadne osobné údaje budú spracovávané iné ako tie, pre ktoré je potrebné na
dosiahnutie cieľa, ktorý údaje. Tieto osobné údaje len v rozsahu a na dobu
nevyhnutnú na dosiahnutie tohto účelu použitia.
Ostatné zásady pre správu dát (§ 4 [3] - [4])
Osobné údaje zachováva jeho kvalitu v priebehu spracovania dát, tak dlho, kým sa
spojenie dáta môžu byť obnovená. Dotknutá osoba bude obnovené spojenie, keď
správca údajov má technické podmienky potrebné na obnovu.
Správa dát musí byť zaistená správnosť, úplnosť, a - ak je to potrebné na účely
pohľadu správy dát - až do dnešného dňa, a ktoré je možné určiť len vtedy, ak je
to potrebné na účely spracovania subjektu údajov.

Funkčné Data Management
1. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií. Na
základe zákona § 20 (1), musí byť stanovená v rámci funkčnosti internetovom
obchode webového prevádzky nasledovne:
a), že dáta,
b) postihnutý rozsah,
c) informácia je určená,
d) doba spracovania údajov,
e) údaje by mali mať nárok na správcov osobných údajov,
Opis f práv) z postihnutého správy dát.
2. Skutočnosť, zberu dát, rozsah spravovaných dát: faktúrou meno, meno kontaktu,
fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno lodné, lodné
kontaktu, telefónne číslo v prípade dodania v prípade dodaciu adresu, dátum
zakúpenia , doba nákup IP adresu.
3. rad zúčastnených strán: všetky zainteresované strany registrovaný webshope
webu.
4. Účelom zberu dát: Webové stránky plné využitie služby, napríklad. Vytvoriť
zmluvu o poskytnutí služby, stanovenie obsahu, editáciu, monitorovanie
výkonnosti účtovaných poplatkov na ich základe, ako aj overovanie nároky, a
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spracovávať žiadne osobné údaje, aby sa posielať letáky udelené.
5. Dĺžka trvania správy dát, lehota na vymazanie dát: Vypustenie registráciu
okamžite. S výnimkou v prípade účtovných dokladov, napríklad C z roku 2000 na
základe § 169 zákona o účtovníctve (2) týchto informácií sa musia uchovávať po
dobu 8 rokov.
Účtovný doklad priamo a nepriamo podporovať účtovníctvo účty (vrátane účtov
hlavnej knihy, analytické a podrobných záznamov, rovnako), musia byť čitateľné
podobe po dobu najmenej 8 rokov na základe účtovných záznamov vedených pre
referenčné sledovatelnému spôsobom.
6. údajov má právo poznať možné identitu regulátorov: osobné údaje správcu
riadiť zamestnancov, s ohľadom na tieto zásady.
7. Prezentácia práv dotknutých osôb v súvislosti s riadením dát: The vymazanie
osobných údajov, môže začať alebo upraviť postihnuté nasledujúcimi spôsobmi:
- Príspevok 1163 Budapešť, 26-32 Cziráki ulice. adresa
- Info@banknote.hu e-mailu e-mailovú adresu.
8. Právny základ správy dát: súhlas užívateľa, Infotv. CVIII 2001 o niektorých
aspektoch § 5 (1) a elektronického obchodovania služby a služby informačnej
spoločnosti. Zákon o (. Ďalej vyhýbať tv) 13 / A. § (3):
Služba pre poskytovanie služieb pre správu osobných údajov, ktoré poskytujú
služby sú technicky nevyhnutné. Služba v prípade iných podmienok identické mali
byť zvolení v každom prípade bude potrebné na prevádzku zariadenia používané pri
poskytovaní služieb informačnej spoločnosti tak, že spracovanie osobných údajov
sa udeľuje iba v prípade, že je poskytovať služby, a ak spĺňajú ostatné ciele
ustanovené týmto zákonom vyžadovali, ale v tomto prípade len v rozsahu a čas
potrebný.
Zásady pre funkčné správu dát (vyhýbať televízie. 13 / A.)
1. poskytovateľ služieb možno spravovať osobné identifikačné údaje, adresu a
dátum použitia služby údaje o dĺžke a lokalizačných služieb súvisiacich
informačnej spoločnosti, aby sa vzali do úvahy poplatkov od zmluvy o poskytovaní
služieb informačnej spoločnosti vyúčtovanie.
2. poskytovateľ služieb pre poskytovanie služieb pre správu osobných údajov,
ktoré poskytujú služby sú technicky nevyhnutné. Služba v prípade iných podmienok
identické mali byť zvolení v každom prípade bude potrebné na prevádzku
zariadenia používané pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti tak, že
spracovanie osobných údajov sa udeľuje iba v prípade, že je na poskytovanie
služby a plnenia iné ciele v vyhýbať zákona nutne potrebné, ale v tomto prípade
iba v rozsahu a času potrebného.
3. servis pre akýkoľvek účel ostatné údaje o používaní služby - a tým zvýšiť
efektivitu jednotlivých služieb, adresované elektronickej reklamy príjemcu alebo
iný obsah príjemcu dodávky, pre výskum trhu - len zvládnuteľné základy s
predchádzajúcim definície dát cieľový tok a súhlas príjemcu.
Pred a počas používania služby príjemcu 4. využívanie služieb informačnej
spoločnosti, musí byť zabezpečené, že spracovanie dát zakázať.
5. spracované informácie zo zlyhania vytváraní zmluvy, ukončenie zmluvy, a po
fakturáciu. Informácie musí byť odstránený, ak cieľový tok dát dôjde k strate
alebo ak príjemca poskytuje. Zákon nie je v údajoch stanovené inak utierať,
ktoré majú byť vykonané okamžite.
6. poskytovateľ služieb musí zabezpečiť, aby pred a počas používania príjemcu
zaťaženie služieb informačnej spoločnosti môže poznať, že služba je pre účely
správy dát, ktoré typy dát, vrátane správy príjemcu nesúvisí priamo na dát.

Cookies (sušienky) Liečba
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1. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií. Na
základe zákona § 20 (1), musí byť stanovená v rámci správy webshop cookie dát
nasledujúce webové stránky:
a), že dáta,
b) postihnutý rozsah,
c) informácia je určená,
d) doba spracovania údajov,
e) údaje by mali mať nárok na správcov osobných údajov,
Opis f práv) z postihnutého správy dát.
2. Webáruházakra typické cookie s názvom "Použitie chránený heslom cookie
relácie," "by mal košíka Cookies" a "bezpečnostné cookies", ktoré nie sú
potrebné na použitie žiadať o predchádzajúci súhlas od subjektov údajov.
3. Skutočnosť, že správu dát, rozsahu spravovaných dát: jedinečné identifikačné
čísla, dátumy, časy
4. ovplyvnila obyvateľstvo: všetky relevantné návštevníci internetových stránok.
5. Cieľom riadenie dát: Užívatelia identifikovať "nákupný košík", registráciu a
sledovanie návštevníkov.
6. Trvanie správy dát, mazanie dát Lehota na dobu trvania správy dát pre session
cookies dokončenie navštívených webových stránok, zatiaľ čo v prípade trvalých
cookies posledné 2 roky.
7. údajov má právo poznať možné identitu regulátorov: osobné údaje správcu
riadiť zamestnancov, s ohľadom na tieto zásady.
8. Prezentácia práv dotknutých osôb v súvislosti s riadením dát: Subjekt údajov
má možnosť vymazať cookies v menu Nástroje prehliadača / menu Options, zvyčajne
v ponuke Nastavenia súkromia.
Je potrebná 9. Data Management Právny základ kontaktov z súhlasu, ak jediným
účelom použitia cookies, osobitne vyžiadal cez komunikačné prenos elektronickej
siete oznámení alebo že účastník alebo užívateľ služby informačnej spoločnosti
sú poskytované prevádzkovateľmi nutne potrebujú ,
10. Frekvencia návštevníkov webu pomocou Google Analytics pre meranie službu.
Pri využívaní služby sú prenášané údaje. Prenesené údaje identifikujúce dotknutú
osobu, nie je vhodné. Zásady ochrany osobných údajov Goggle Pre viac informácií
viď http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
11. Použitie pásu potom, čo Google Adwords remarketing kódu. Remarketing je
funkcia, ktorá umožňuje na webe pre užívateľov, ktorí už predtým navštívili
stránky zobrazovať relevantné reklamy, zatiaľ čo Google weboch v reklamnej sieti
v iných prehliadačoch. Remarketing kód používa cookies pre návštevníkov
podpísať. Hosťujúci používatelia Internetový obchod môžu zakázať tieto súbory
cookie, a ďalšie informácie týkajúce sa správy dát okuliare môžete prečítať na
nasledujúcich adresách: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ a
https://support.google. com / analytics / odpoveď / 2700409. Ak používateľ
zakáže remarketing súbory cookie, nebudú objaví v webáruháztól personalizované
ponuky.
Newsletter DM činnosť
1. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach podnikania reklamy a obmedzenia
každého z nich. Užívateľ výslovne vopred, a môže prispieť k zmysle § 6 zákona je
ponúkať svoje reklamné služby, ďalšie zásielky pri registrácii zadaný
vyhľadávania dostupnosti.
2. Ďalej zákazník držať túto informáciu na pamäti ustanovenia môžu prispieť k
spracovávať osobné údaje požadované pre službu pre odosielanie propagačné
ponuky.
3. Servisný neposiela nevyžiadaných obchodných oznámení, a obmedzenia užívateľa
a bez zdôvodnenia, rozhodnúť bez poplatku za zaslanie ponúk. V tomto prípade,
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všetky služby - reklama je nutná pre posielanie správ - osobné údaje vymazané z
registra reklamné a iné ponuky nie sú hľadajú pre užívateľa. Užívateľ odhlásiť
kliknutím na reklamný odkaz v správe.
4. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií. Na
základe zákona § 20 (1), musia byť definované v rámci správy dát bulletine bola
odoslaná na adresu:
a), že dáta,
b) postihnutý rozsah,
c) informácia je určená,
d) doba spracovania údajov,
e) údaje by mali mať nárok na správcov osobných údajov,
Opis f práv) z postihnutého správy dát.
5. Data Management skutočnosť, rozsah riadené dáta: meno, e-mailovú adresu,
dátum, čas.
6. ovplyvnila obyvateľstvo: všetkých účastníkov newsletter predplatiteľov.
7. Účelom spracovania: Zasielanie elektronických správ, ktoré obsahujú reklamy
na zúčastnené, aby poskytli informácie o aktuálne informácie, výrobky,
propagačné akcie, nové funkcie, atď.
8. Trvanie správy dát, mazanie dát Lehota na odvolanie súhlasu vyhlásenie, že
odhlásením je správa dát.
9. potenciálny dátové regulátory osoba má právo poznať: Osobné údaje
zamestnancov pre správu dát pre správu, s ohľadom na tieto zásady.
10. Popis práv dotknutých osôb v súvislosti s riadením dát: Otázka kedykoľvek,
zadarmo odhlásiť z newsletteru.
11. Právnym základom správy dát: dobrovoľný súhlas Infotv. XLVIII z roku 2008 o
§ 5 (1), z reklamy a marketingu určitých základných podmienok a obmedzení. Law §
6 (5):
Inzerent, operátor reklamné a inzertné vydavateľ - povedie ich k osobe, ktorá
vyhlásenie prispievateľa osobných údajov záznamy - široko uvedené v súhlase.
Reklama pre príjemcu - - zaznamenané v registri dáta môžu byť prevedené len s
predchádzajúcim súhlasom dotknutého iba pre ich prispievanie osobu vyhlásil,
jeho stiahnutie zvládnuteľné a tretej strany.
Prevodovka
1. CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií. Na
základe zákona § 20 (1), musí byť stanovená v rámci webu internetovom obchode
prenosu, tieto činnosti:
a), že dáta,
b) postihnutý rozsah,
c) informácia je určená,
d) doba spracovania údajov,
e) údaje by mali mať nárok na správcov osobných údajov,
Opis f práv) z postihnutého správy dát.
2. Skutočnosť, že správu dát, rozsah riadených dát. Rozsah prenášaných dát na
riadenie dodávky: meno, adresu, telefónne číslo, názov modelu, dlžnú sumu.
Rozsah údajov prenášaných v on-line platobné transakcie: meno, adresa, objemu
transakcie, transakčné položky.
3. rad zúčastnených strán: všetky zainteresované strany žiadajúcej domov dodanie
/ on-line nakupovanie.
4. Cieľom riadenie dát: jedlo dodávky objednaného výrobku / online nakupovanie
transakcie.
5. Obdobie spracovanie dát, vymazanie dát Lehota na upísanie dodanie / on-line
trvá strany.
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6. údajov má právo vedieť, čo kontroléry osoba: Osobné údaje sú spracované, s
ohľadom na tieto zásady:
DPD Hungária Kft.
1158 Budapešť, Késmárk ulice. 14
Tel: +36 1 501 6204
Fax: +36 1 501-6214
E-mail: dpd@dpd.hu
Podmienky: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC
GLS General Logistics Systems Maďarsko Parcel Logistics Kft.
H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
Ochrana osobných údajov: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html
UPS Hungary Kft.
2220, cestné Lorinc 61.
Tel .: 06 40 98 98 98 (iba od Maďarska)
Tel .: +36 1 877 0000
Fax: + 36 1 877 0114
CIB Bank Zrt.
Adresa: 1027 Budapest, Medve U. 4-14.
Poštová adresa: 1537 Budapest, Pf 394 ..
Tel: (36-1) 423-1000
E-mailová adresa: cib@cib.hu
Web: www.cib.hu
Ochrana osobných údajov: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index
Server Hosting:
Ltd. Deninet.
1188 Budapest, Bercsényi u. 79 / b.
Telefón: +36 1 296-0075, +36 40620-030
Mobil: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mailová adresa: info@deninet.hu
Technické otázky: help@deninet.hu
7. Prezentácia práv dotknutých osôb v súvislosti s riadením dát: Poisťovateľ
môže požiadať o domáce dodávky / odberu služby online radič akonáhle vymazanie
osobných údajov.
8. Právny základ na prenos údajov: súhlasu používateľa, na Infotv. CVIII 2001 o
niektorých aspektoch § 5 (1) a elektronického obchodovania služby a služby
informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § (3).
Ochrana osobných údajov (§ 7)
1. Správca údajov je povinný spracovanie údajov sú navrhnuté a vykonávané s
cieľom zabezpečiť ochranu súkromnej sféry dotknutých osôb.
2. Regulátor a oblasť činnosti spracovania musí zaistiť bezpečnosť dát, musí
tiež prijať potrebné technické a organizačné opatrenia a stanoviť rokovací
poriadok, ktoré sú nevyhnutné pre Info TV., Ako aj ďalšie údaje a tajomstvo
Pravidlá ochrany prejaví.
3. Údaje by mali byť chránené vhodnými opatreniami, najmä pred neoprávneným
prístupom, zmenou, vyzradenie, vymazanie alebo zničenie, ako aj náhodného
zničenia a poškodenia, a stávajú nedostupnými vyplývajúce zo zmien v technike
používaných proti.
Je potrebné zabezpečiť vhodné technické riešenie pre ochranu 4. rôznych
registrov elektronicky riadené sady dát, že údaje v registroch - s výnimkou ak
je to povolené zákonom - nie sú priamo spojené dohromady a otázka v poradí ako
prvý.
5. Počas automatizované spracovanie osobných údajov, s cieľom zabezpečiť správcu
údajov a spracovateľ dát ďalšie kroky
. zabrániť neoprávnenému vstupu dát;
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b. zabránenie používaniu automatizovaných systémov spracovania údajov pomocou
zariadenia na prenos dát neoprávneným osobám využívajúcim;
c. že je možné kontrolovať a zisťovať, na využitie komunikačného zariadenia
osobné údaje, ktoré boli odovzdané orgánom alebo vpred;
d. overiť a zistiť, ktoré osobné údaje, kedy a kým automatických systémov na
spracovanie údajov;
e. vymáhateľnosti inštalovaných systémov a v prípade poruchy
f. že výskyt chýb v automatizovaného spracovania správy je vyrobený.
6. Správca údajov a spracovateľ dát musí byť metóda stanovenia súčasnú úroveň
vývoja a uplatňovania opatrení bezpečnosti zobrazenie dát. Ďalšie riešenie pre
správu dát, ktoré sú možné, by mala byť vybraná s cieľom zabezpečiť vyššiu
úroveň ochrany osobných údajov, pokiaľ neprimeraných ťažkostí pre radič.

Práva dotknutých osôb (14 § 19)
1. postihnutých môže požiadať o poskytovateľa služby poskytnúť spracovanie ich
osobných údajov, informácií, korekcia žiadosti osobných údajov a požadovať
osobné údaje - s výnimkou povinného správy dát - vymazanie alebo blokovanie.
2. Na žiadosť dotknutej poskytuje informácie o radič, ku ktorému sa vzťahuje
ošetrené alebo spracované zmluvného dát procesora dát, ich zdroj a účel správy
dát, dôvodoch a dobe trvania meno spracovania dát, adresa a činnosti súvisiace s
dátami riadenia, a - osobnú angažovanosť V prípade prenosu dát - právny základ
pre prenos a príjemcu.
3. kontrolór prenosu dát overenia zákonnosti a predmetných informácií vedie k
prenosu záznamu, ktorý obsahuje dátum osobných údajov, ktorý spravuje, prenos
dát na právny základ a príjemcu vymedzenie pôsobnosti osobné údaje zasielajú a
údaje predpisujúcich ďalšie informácie požadované zákonom.
4. Správca je povinný najkratšej dobe od podania žiadosti, najneskôr však do 30
dní, v zrozumiteľnej forme, žiadosť v tomto zmysle k dotyčnému poskytnúť
informácie písomne. Informácia je zadarmo.
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