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Przetwarzanie danych
Krótki
Dane osobowe muszą być gromadzone i traktowane zgodnie z prawem.
DM wysyłania poczty tylko z wyraźnej zgody. System może również wysłać wiadomość
bez.
Dane są przechowywane bezpiecznie jak to możliwe.
Dane osobowe osobom trzecim jedynie przekazać niewielką dotację.
Informacje ktoś jest dodawany do danych przechowywanych na nim, na wniosek na
piśmie do info@banknote.hu adresowej.
Usuwanie danych osobowych mogą być wymagane w info@banknote.hu.

Wprowadzenie
BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163
Budapeszt, 26-32 Cziráki ulicy, Węgry, numer rejestracyjny 01 09 862 912, numer
VAT:. 13585349-2-42) (zwaną dalej Dostawcą, dane) rzuca się na poniższej
prospekcie.
Przetwarzanie danych numer rejestracyjny: Naihan-73260/2014.
CX roku 2011 na prawie informacyjnego samostanowienia i wolności informacji.
Prawo § 20 (1) stanowi, że osoba, której dane (w tym przypadku użytkownik w
sklepie internetowym, zwanym dalej użytkownika), które należy przekazać przed
rozpoczęciem przetwarzania danych, zarządzania danymi, który jest oparty na
zgodzie lub obowiązkowe ,
Podmiot danych musi zostać poinformowany przed rozpoczęciem przetwarzania danych
jest wyraźnie i szczegółowo wszystkie fakty związane z zarządzaniem danymi, w
szczególności danych przeznaczenia zarządzania i podstawę prawną zarządzania i
przetwarzania danych osób uprawnionych, czas trwania zarządzania danymi ,
Podmiot danych powinien być informowany o Info-TV. Na podstawie § 6 (1), które
również korzystać z danych osobowych, nawet jeśli zakup zgody osoby, której
byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalne koszty i przetwarzanie danych osobowych
• W celu wypełnienia obowiązku prawnego wymagane administratorzy danych, lub
• Konieczne jest sterownikiem uniwersalnym lub uzasadnione interesy stron
trzecich walidacji i weryfikacji tych interesów jest ograniczających prawo do
ochrony danych osobowych stóp.
Informacje te powinny obejmować praw i środków zaradczych w odniesieniu do
zarządzania danymi zaangażowanych.
Jeśli dane osobowe zainteresowanych byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalne
koszty (takie jak w tym przypadku sklepu internetowego), następujące informacje
mogą być wprowadzane do ujawnienia informacji jest:
a) danych,
b) Zakres dotknięte,
c) informacje przeznaczone,
d) czas trwania przetwarzania danych,
e) dane powinny być uprawnione do administratorów danych osobowych,
Opis praw i środków zaradczych oraz f) zarządzanie danymi dotkniętego
g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest ochrona danych rejestracji, numer
rejestracji przetwarzania danych.
Kto kontroluje informacje zarządzania danymi do zarządzania danymi następujących
stronach internetowych: banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu,
bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu,
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, wymagania penzszamolo.eu i treści w oparciu o
wyżej. Prospekt jest dostępny na następującej stronie:
http://banknote.hu/adatvedelem
Zmiany wejdą w życie na ujawnienie informacji na powyższy adres. Za
informacyjnych wyświetlić tytuły poszczególnych rozdziałów linku prawnej.
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Definicje pojęć (sekcja 3)
1 pytanie / użytkownika żadnych szczególnych lub określone na podstawie danych
osobowych - do zidentyfikowania osoby fizycznej - bezpośrednio lub pośrednio;
2 osoby: dane zainteresowanych podmiotów powiązanych danych - zwłaszcza dana
nazwa, identyfikacji, oraz jeden lub więcej cechy fizyczne, fizjologiczne,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną wiedzy - a dane są odliczane
wniosek podmiotu danych;
3. Szczegółowe informacje:
) rasowe pochodzenie, narodowość, przekonania polityczne lub przynależność
stron, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji
rzecznictwa, dane osobowe dotyczące życia seksualnego,
b) stan zdrowia, dane osobowe dotyczące uzależnień i karnej danych osobowych;
4. Wkład: wola i determinacja odpowiedniej deklaracji dobrowolnego, na podstawie
odpowiednich informacji, a które jednoznacznie wyraża zgodę na danych osobowych
ich dotyczących - zarządzania - w pełnym lub pokrycie niektórych operacji;
5. Protest: Oświadczenie stron, które krytykuje przetwarzania danych osobowych i
wzywa do eliminacji zarządzania danymi i leczonych usunięcia danych;
6. Kontroler jest osoba fizyczna lub prawna lub osoba prawna bez ciała, kto lub
który samodzielnie lub wspólnie z innymi, cel danych określa, do podjęcia
decyzji dotyczących zarządzania danymi (w tym instrumentów stosowanych) i
wykonane lub zaciągnięte danych Procesor egzekwowania;
7. Data Management: Niezależnie od stosowanej metody wykonywane na danych z
każdą operację lub zestaw operacji, w szczególności gromadzenie, rejestracja,
porządkowanie, przechowywanie, zmianom, wykorzystaniu, odpytywania, transmisji,
ujawniania, koordynacji, kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie i
zapobiec dalszemu użyciu danych, zdjęć, dźwięku lub nagrywania obrazu, a także
identyfikacji osób cechy fizyczne (takie jak odciski palców i odciski dłoni,
tęczówki próbek DNA i nagrywania obrazów.);
Transfer danych 8. "na rzecz osoby trzeciej, aby dane dostępne dla określonych;
9. Ujawnienie: ujawnianie danych do nikogo;
Delecja 10 data: udostępniania danych nierozpoznawalny w taki sposób, że
odnawianie jest już możliwe;
Oznaczenie 11. Dane: dane dostarczone w celu oznaczenia identyfikacyjne
odróżnienia;
12. adatzárolás: w celu ograniczenia dalszego zarządzania dostawę
identyfikatorów danych ostateczna lub na czas określony;
13. Dane Zniszczenie: kompletne fizyczne zniszczenie nośnika zawierającego dane;
Przetwarzanie 14. Dane: zadania techniczne związane z operacji przetwarzania
danych, metod i środków, jak również niezależnie od używanej aplikacji do
wykonywania miejsce pracy, pod warunkiem, że do zadań technicznych wykonywanych
na danych;
15. Przetwarzanie danych oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot bez
osobowości prawnej, która lub które, zgodnie z jego umowy z regulatorem - w tym
na podstawie przepisów prawa umów, a także - przetwarza dane;
Dane 16. odpowiedzialna: organy wykonujące zadania publiczne, która została
wyprodukowana w formie elektronicznej danych powinny być publikowane w interesie
publicznym, lub w których działanie na danych generowanych w tym;
17 informatorzy: podmioty wykonujące zadania publiczne, które - jeżeli dane nie
są odpowiedzialni za dane będzie się zostać opublikowany - odbiera dane przez
właścicieli danych opublikować witrynę;
18 pliki: wszystkie dane są traktowane w rejestrze;
19. Strona trzecia: osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nie posiadająca
osobowości prawnej, kto lub co jest różne od podmiotu danych, administratora
danych lub przetwarzającego dane;
Podstawą prawną zarządzania danymi (5 Rozdział 6)
1. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy
• zgoda osoby, której dane dotyczą, lub
• prawem lub - na podstawie aktu, zgodnie z definicją w kręgu - lokalnego celu
dekret rządu interesu publicznego.
2. Dane osobowe mogą być, nawet jeśli zakup zgody osoby, której byłoby
niemożliwe lub nieproporcjonalne koszty i przetwarzanie danych osobowych
a) niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego dla administratorów danych lub
ograniczenia b) dla celów administratora danych lub uzasadnionego interesu osoby
trzeciej w egzekwowanie i wdrażanie tych interesów związanych z ochroną praw
osobistych informacyjnych proporcji.
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3. Jeżeli, lub z innych powodów nieuniknione podane nie są w stanie zgodzić się
na niepełnosprawności w pytaniu może chronić siebie lub innych żywotnych
interesów i życia ludzi, integralności fizycznej lub majątku niebezpieczeństwie
do rozwiązywania problemów lub w zakresie niezbędnym do uniknięcia podczas
Termin przeszkód składek na to pytanie dane osobowe mogą być przetwarzane.
4. zrzeczenie się zawierający 16 lat załadowany młodego zgody ważność zgody lub
późniejszej zgody przedstawiciela ustawowego nie jest wymagane.
5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dążyć kontroler weszła w
pisemnej realizacji umowy, umowa powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje
na temat przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane należy uznać w
szczególności, definicji traktowane danych , czas trwania leczenia, w celu
stosowania, przekazywania danych o rzeczywistości, rzeczywistości odbiorcy
wykorzystania procesora. Umowa musi zawierać nie budzący wątpliwości, że
podpisanie zgody do zarządzania danymi w sposób określony w umowie.
6. Jeśli włączenie zgody danych podlegających Prywatny był kontrolerem danych
uzyskanych w braku przepisu ustawy, inne niż
• w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi lub
• Do administratora danych lub osoby trzeciej, która ma uzasadniony interes
zamierzonego, jeśli leży to w interesie egzekwowanie tego ograniczenia prawa do
ochrony danych osobowych stosunku
Zarządzanie danymi jest przypisany (§ 4 [1] - [2])
1. W celu wykorzystania danych osobowych tylko w określonych celach, wykonywania
praw i zobowiązań. Na każdym etapie przetwarzania danych powinny spełniać cele
przetwarzania danych, rejestracji danych i zarządzanie powinny być uczciwe i
zgodne z prawem.
2. Żadne dane osobowe będą przetwarzane innych niż te, dla których dane te są
niezbędne do osiągnięcia celu. Dane osobowe wyłącznie w zakresie i przez okres
niezbędny do osiągnięcia tego celu korzystają.
Pozostałe zasady zarządzania danymi (§ 4 [3] - [4])
Dane osobowe zachowuje jakość podczas przetwarzania danych tak długo, jak
połączenia danych może być przywrócony. Zainteresowana osoba zostanie
przywrócony połączenia, gdy administrator danych ma warunki techniczne niezbędne
do przywrócenia.
Zarządzanie danymi zapewnia się dokładność, kompletność i - jeśli to konieczne w
celu zarządzania danymi - widok na bieżąco, i że można zidentyfikować tylko tak
długo, jak to konieczne w celu przetwarzania, której dane dotyczą.

Zarządzanie danymi funkcjonalna
1. CX 2011 roku w sprawie prawa informacyjnego samostanowienia i wolności
informacji. Na podstawie § 20 ustawy (1) ustala się w ramach funkcjonalności
sklepu internetowego funkcjonowania strony internetowej w następujący sposób:
a) danych,
b) Zakres dotknięte,
c) informacje przeznaczone,
d) czas trwania przetwarzania danych,
e) dane powinny być uprawnione do administratorów danych osobowych,
Opis f praw) rozpatrywanego zarządzania danymi.
2. Fakt gromadzenia danych, w zakresie zarządzanego dane: imię, nazwisko faktury
kontaktowego, adres płatnika, adres email, numer telefonu, nazwy przewozowej,
przewozowej kontaktu, numer telefonu w przypadku dostawy w przypadku adresu
dostawy, daty zakupu , razem z adresem IP zakupu.
3. zakres interesariuszy: wszystkie zainteresowane strony zarejestrowana witrynę
sklepu internetowego.
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4. Celem zbierania danych: strony pełne korzystanie z Serwisu, na przykład.
Tworzenie zamówienia na usługi, określenie treści, edycję, monitorowanie wyników
z naliczonych opłat na jej podstawie, a także zatwierdzanie roszczeń i
obsługiwać żadnych danych osobowych w celu wysyłania newsletterów przyznane.
5. Czas trwania zarządzania danymi, termin na usunięcie danych: natychmiastowe
usunięcie rejestracji. Z wyjątkiem przypadku dokumentów księgowych, jak C z 2000
na podstawie § 169 ustawy o rachunkowości (2) tej informacji musi być
przechowywana przez 8 lat.
Księgowanie dokumentów bezpośrednio i pośrednio wspiera kont księgowych (w tym
kont księgi głównej, analitycznych i szczegółowych zapisów, jak również) musi
być czytelna forma, przez co najmniej 8 lat na podstawie ewidencji księgowej
prowadzonej dla wzorcowego sposób.
6. dane, ma prawo wiedzieć możliwie tożsamości kontrolerów: dane osobowe
sterownika do zarządzania pracowników, w odniesieniu do tych zasad.
7. Przedstawienie praw osób, których dane dotyczą, w celu zarządzania danymi:
skreślenie danych osobowych, mogą inicjować lub zmieniają dotknięte w
następujący sposób:
- Po 1163 Budapeszt, 26-32 Cziráki ulicy. adres
- Info@banknote.hu przez e-mail Adres poczty elektronicznej.
8. Podstawą prawną zarządzania danymi: zgody użytkownika, Infotv. CVI 2001 w
sprawie niektórych aspektów § 5 (1) i elektronicznych usług w zakresie handlu i
usług społeczeństwa informacyjnego. Ustawa (. Zwana omijać tv) 13 / A. § (3):
Usługi w zakresie świadczenia usług zarządzania danymi osobowymi, które
dostarczają usługi są technicznie niezbędne. Usługi w przypadku innych warunkach
identycznych być wybieranych w każdym przypadku jest zobowiązany do stosowania
urządzeń wykorzystywanych przy świadczeniu usług społeczeństwa informacyjnego,
tak że przetwarzanie danych osobowych jest udzielana jedynie w przypadku
świadczenia usług oraz spełniają inne cele określone w ustawie są wymagane,
jednak w tym przypadku tylko w zakresie i czasie wymaganym.
Zasady funkcjonalnego zarządzania danymi (omijać telewizji. 13 / A.)
1. Usługodawca może zarządzać osobiste informacje identyfikacyjne, adres i datę
korzystania z usług danych dotyczących czasu trwania i usług społeczeństwa
informacyjnego związanych z lokalizacją w celu uwzględnienia opłat z umowy o
świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego rozliczeń.
2. Dostawca usług z tytułu świadczenia usług zarządzania danymi osobowymi, które
dostarczają usługi są technicznie niezbędne. Usługi w przypadku innych warunkach
identycznych być wybieranych w każdym przypadku jest zobowiązany do stosowania
urządzeń wykorzystywanych przy świadczeniu usług społeczeństwa informacyjnego,
tak że przetwarzanie danych osobowych jest wyłącznie wówczas, gdy jest do
świadczenia usługi i spełnienia inne cele w omijać prawo koniecznie wymagane,
jednak w tym przypadku tylko w zakresie i czasie wymaganym.
3. usługi do celów innych danych na temat korzystania z usługi - zwiększając tym
samym efektywność poszczególnych usług elektronicznych reklam skierowanych do
odbiorcy lub innej dystrybucji treści odbiorca, badań rynku - tylko w
zarządzaniu podstawy z wcześniejszej definicji danych celem przepływu i zgoda
odbiorcy.
Przed i podczas użytkowania usługobiorcy 4. Korzystanie z usług społeczeństwa
informacyjnego musi być zapewnione, że przetwarzanie danych zabronić.
5. traktować informacje z braku tworzenia umowy, rozwiązanie umowy, jak i po
fakturowania. Informacje te muszą być usunięte, jeśli docelowy przepływ danych
zostanie zgubiony lub gdy odbiorca zapewnia. Ustawy nie stanowią inaczej, dane
wytrzeć do wykonania natychmiast.
6. Usługodawca musi zapewnić, że przed iw trakcie stosowania odbiorcy ładunku
usług społeczeństwa informacyjnego może poznać, że usługa jest danych do celów
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zarządzania, jakie rodzaje danych, w tym zarządzanie odbiorcy nie związane
bezpośrednio danych.

Cookies (ciasteczka) Leczenie
1. CX 2011 roku w sprawie prawa informacyjnego samostanowienia i wolności
informacji. Na podstawie § 20 ustawy (1) ustala się w zarządzaniu danymi sklep
cookies następującej stronie internetowej:
a) danych,
b) Zakres dotknięte,
c) informacje przeznaczone,
d) czas trwania przetwarzania danych,
e) dane powinny być uprawnione do administratorów danych osobowych,
Opis f praw) rozpatrywanego zarządzania danymi.
2. Webáruházakra typowe ciasteczka o nazwie "wykorzystanie hasłem sesji
ciasteczko", "powinno koszyka" i "Cookies Ciasteczka bezpieczeństwa", które nie
są potrzebne do korzystania z prośbą o wcześniejszej zgody osób, których dane.
3. Fakt, zarządzania danymi, w zakresie zarządzanego danych: unikalne numery
identyfikacyjne, daty, godziny
4. wpływ na ludność: wszystkie odpowiednie osoby odwiedzające stronę
internetową.
5. Celem zarządzania danych: użytkownicy identyfikacji rejestracji "koszyk" i
śledzenie odwiedzających.
6. Czas trwania zarządzania danymi, usuwanie danych termin trwania zarządzania
danymi dla session cookies zakończeniu odwiedzanych stron internetowych, podczas
gdy w przypadku trwałych ciasteczek ostatnich 2 lat.
7. dane, ma prawo wiedzieć możliwie tożsamości kontrolerów: dane osobowe
sterownika do zarządzania pracowników, w odniesieniu do tych zasad.
8. Przedstawienie praw osób, których dane dotyczą, w celu zarządzania danymi:
Podmiot danych ma możliwość usunięcia plików cookie w menu Narzędzia twojej menu
/ Opcje, zwykle w menu Ustawienia prywatności.
9. Zarządzanie danymi Podstawa prawna z kontaktów z zgoda jest wymagana, jeżeli
jedynym celem za pomocą plików cookie, które będą wymagane przez komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem sieci przesyłowej komunikatu lub, że abonent lub
użytkownik usługi społeczeństwa informacyjnego jest dla operatora koniecznie ,
10. Częstotliwość odwiedzających w internecie przy użyciu Google Analytics do
pomiaru z Serwisu. W przypadku korzystania z usługi są przesyłane dane.
Przesyłane dane identyfikujące daną osobę, nie jest odpowiedni. Polityka
prywatności Gogle uzyskać więcej informacji, zobacz
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
11. Korzystanie z sieci po Google AdWords kod remarketingu. Remarketing to
funkcja, która pozwala w internecie użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili
witrynę do wyświetlania odpowiednich reklam, a witrynach Google Sieci w innych
przeglądarkach. Kod remarketing wykorzystuje cookies do podpisania dla gości.
Odwiedzając sklep użytkowników wyłączyć te pliki cookie może i inne informacje
związane z zarządzaniem danymi Goggle może odczytać następujące adresy:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ i https://support.google. com /
Analizy / odbierania / 2700409-cia Jeśli użytkownik wyłącza remarketingowe
plików cookie, nie pojawi się w webáruháztól spersonalizowanych ofert.
Działalność DM biuletyn
1. XLVIII z 2008 r istotnych warunków biznesowych i reklamowych ograniczeń
każdego. Użytkownik wyraźnie wcześniej i mogą przyczynić się do rozumieniu § 6
ustawy jest oferowanie swoich usług reklamowych, innych przesyłek w czasie
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rejestracji określona wyszukiwania Wolne.
2. Ponadto, klient utrzymując tę informację na uwadze przepisy mogą przyczynić
się do obsługi danych osobowych wymaganych dla usługi do wysyłania ofert
promocyjnych.
3. Serwis nie wysyła niechcianych wiadomości reklamowych i ograniczenia
użytkownika i bez uzasadnienia, zrezygnować bezpłatnie w celach reklamowych. W
tym przypadku, wszystkie usługi - reklama jest niezbędne do przesłania
wiadomości - informacje osobiste nie są usuwane z rejestru reklamy i innych
ofert nie szukasz użytkownika. Użytkownik wypisać klikając na link reklamowy w
komunikacie.
4. CX 2011 roku w sprawie prawa informacyjnego samostanowienia i wolności
informacji. Na podstawie ustawy § 20 (1) muszą być zdefiniowane w newsletterze
zarządzania dane są wysyłane do:
a) danych,
b) Zakres dotknięte,
c) informacje przeznaczone,
d) czas trwania przetwarzania danych,
e) dane powinny być uprawnione do administratorów danych osobowych,
Opis f praw) rozpatrywanego zarządzania danymi.
5. Dane fakt, zarządzanie, zakres zarządzanej danych: imię, adres e-mail, data,
czas.
6. wpływ na ludność: wszystkich osób zaangażowanych w subskrybentów newslettera.
7. Celem przetwarzania: Wysyłanie wiadomości elektronicznych zawierających
reklamy zainteresowanych, aby dostarczyć informacji na temat aktualnej
informacji, produktów, promocji, nowych funkcji, itd.
8. Czas trwania zarządzania danymi, usuwanie danych termin wycofania
oświadczenia zgody, że anulowanie subskrypcji jest zarządzanie danymi.
9. Osoba potencjalnych kontrolerów danych ma prawo wiedzieć: Dane osobowe kadry
zarządzającej danych do zarządzania, w odniesieniu do tych zasad.
10. Opis praw osób, których dane w odniesieniu do zarządzania danymi: pytanie w
dowolnym czasie, bezpłatnie zrezygnować z subskrypcji newslettera.
11. Podstawą prawną zarządzania danymi: dobrowolna zgoda Infotv. XLVIII z 2008
na § 5 (1) od reklamy i marketingu niektórych podstawowych warunków i
ograniczeń. Law § 6 (5):
Wydawca reklamodawcy, reklamy i reklama operatora - doprowadzi je do osoby
dokonującej zgłoszenia specjalista rekordy danych osobowych - powszechnie
określonych w zezwoleniu. Reklama dla odbiorcy - - zarejestrowane w rejestrze
danych mogą być przesyłane wyłącznie za uprzednią zgodą zainteresowanego jedynie
za ich opłaca składki osoba deklarowała jej wypłaty zarządzaniu oraz osób
trzecich.
Transmisja
1. CX 2011 roku w sprawie prawa informacyjnego samostanowienia i wolności
informacji. Na podstawie ustawy § 20 (1) ustala się w witrynie sklepu
internetowego przekazu, następujące działania:
a) danych,
b) Zakres dotknięte,
c) informacje przeznaczone,
d) czas trwania przetwarzania danych,
e) dane powinny być uprawnione do administratorów danych osobowych,
Opis f praw) rozpatrywanego zarządzania danymi.
2. Fakt, zarządzania danymi, zakres zarządzanych danych. Zakres przekazywanych
danych do zarządzania dostawy: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę
modelu, kwoty należnej.
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Zakres przekazywanych danych do transakcji płatności online: nazwisko, adres,
kwoty transakcji, przedmiotów transakcji.
3. zakres interesariuszy: wszystkie zainteresowane strony wnioskujące dostawa do
domu / zakupy online.
4. Celem zarządzania danymi: posiłek dostawy zamówionego produktu / transakcji
zakupów online.
5. Okres przetwarzania danych, usuwanie danych, termin subskrypcji dostawy /
Internecie trwa strony.
6. dane, ma prawo wiedzieć możliwie kontrolerów osoby: Dane osobowe są
przetwarzane, w odniesieniu do tych zasad:
DPD Hungária Kft.
1158 street Budapeszt, Késmárk. 14
Tel: +36 1 501 6204
Fax: +36 1 501-6214
E-mail: dpd@dpd.hu
Warunki: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC
General Logistics Systems GLS Parcel Logistics Kft Węgry.
H-2351 Alsónémedi, Europa u. 2nd
Polityka prywatności: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html
UPS Hungary Kft.
2220, Droga Lőrinci 61st
Tel. 06 40 98 98 98 (z Węgier tylko)
Tel. +36 1 877 0000
Faks: + 36 1 877 0114
CIB Bank Zrt.
Adres: 1027 Budapest, Medve U. 4-14.
Adres pocztowy: 1537 Budapest, Pf 394 ..
Tel: (36-1) 423-1000
Adres e-mail: cib@cib.hu
Witryna sieci Web: www.cib.hu
Polityka prywatności: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index
Server Hosting:
Ltd. Deninet.
1188 Budapeszt, Bercsényi u. 79 / b.
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40620-030
Telefon komórkowy: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Faks: 1 296-0076, 1 700-1780
Adres e-mail: info@deninet.hu
Pytania techniczne: help@deninet.hu
7. Przedstawienie praw osób, których dane dotyczą, w celu zarządzania danymi:
ubezpieczyciel może zażądać od kontrolera usługi / dostawy do domu subskrypcji
on-line, jak tylko usunięcie danych osobowych.
8. Podstawą prawną przekazania danych: zgody użytkownika, w Infotv. CVI 2001 w
sprawie niektórych aspektów § 5 (1) i elektronicznych usług w zakresie handlu i
usług społeczeństwa informacyjnego. Law 13 / A. § (3).
Prywatności (sekcja 7)
1. Administrator danych jest zobowiązany do operacji przetwarzania danych
zostały zaprojektowane i wdrożone w celu zapewnienia ochrony sfery prywatnej
osób zainteresowanych.
2. Kontroler i pole działania przetwarzania musi zapewnić bezpieczeństwo danych,
należy również podjąć niezbędne środki techniczne i organizacyjne, oraz określić
zasady postępowania, które są niezbędne do Info TV., A także inne dane i
tajemnice Zasady ochrony uwzględnione.
3. Dane powinny być chronione za pomocą odpowiednich środków, w szczególności
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przed dostępem osób niepowołanych, zmianą, ujawnieniem, usunięcia lub
zniszczenia, a także przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia, a stają się
niedostępne wynikające ze zmian w technice wykorzystane przeciwko.
Musi ona dostarczyć odpowiednie rozwiązania techniczne w celu ochrony 4. różne
rejestry elektroniczne zarządzanych zestawów danych, że dane zawarte w
rejestrach - z wyjątkiem, gdy zezwala na to prawo - nie są bezpośrednio
połączone ze sobą i pytanie, aby w pierwszej kolejności.
5. W trakcie automatycznego przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia
administratora danych i procesora danych dalszych działań
. przed nieautoryzowanym wprowadzanie danych;
b. zapobiec wykorzystywaniu systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych
przez urządzenia transmisji danych przez osoby nieuprawnione, korzystające;
c. istnieje możliwość sprawdzenia i ustalenia, do stosowania sprzętu do
przekazywania danych osobowych, które zostały przekazane władzom lub do przodu;
d. sprawdzenia i ustalenia, które dane osobowe, kiedy i przez kogo
automatycznych systemów przetwarzania danych;
e. odzysku z zainstalowanych systemów w przypadku awarii
f. że pojawienie się błędów w raporcie automatycznego przetwarzania jest.
6. administrator danych i przetwarzający dane muszą być technika określania
aktualnego poziomu rozwoju i stosowania środków dla bezpieczeństwa widoku
danych. Więcej rozwiązań do zarządzania danymi, które są możliwe, powinien być
wybrany w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony danych osobowych, chyba
nieproporcjonalnie duże trudności dla kontrolera.

Prawa, których dane dotyczą (14 §19)
Z wyjątkiem obowiązkowego zarządzania danymi - - usunięcia lub zablokowania 1.
może ubiegać się o usługodawcę do przetwarzania ich danych osobowych, informacji
żądania sprostowania danych osobowych i żądać danych osobowych naruszone.
2. Na wniosek zainteresowanej daje informacje o kontrolerze, do których się
odnosi, poddawane obróbce lub przetwarzane przez procesor danych kontraktowych
danych, ich źródła i celu zarządzania danymi, przyczyn i czasu trwania
przetwarzania danych nazwa, adres i działalność związana z danymi Zarządzanie i
- osobiste zaangażowanie W przypadku transmisji danych - podstawa prawna do
przekazywania i odbiorcy.
3. Kontroler weryfikacji legalności transmisji danych i informacji
prowadzi do zapisu transmisji, który zawiera datę danych osobowych
transmisję danych do podstawy prawnej i odbiorcy definicji zakresu
oraz dane przekazane zalecając pozostałe informacje wymagane przez

w kwestii
zarządza
Dane osobowe
prawo.

4. Administrator danych zobowiązany jest najkrótszy czas od złożenia wniosku,
nie później jednak niż w ciągu 30 dni, w sposób zrozumiały, wniosek w tej
sprawie do zainteresowanych udzielić informacji na piśmie. Informacja jest
bezpłatna.
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