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Manipularea datelor

Scurt

Datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și tratate în conformitate 
cu legea.

Trimite e-mail DM numai cu acordul specific. Sistemul poate trimite, de 
asemenea, un mesaj fără.

Datele sunt stocate mai sigur posibil.

Informații cu caracter personal către terți trece doar contribuție mică.

Informații cineva se adaugă la datele stocate pe el, la cererea scris 
info@banknote.hu adresa.

Ștergerea datelor cu caracter personal poate fi solicitat la info@banknote.hu.

Introducere

BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163 
Budapesta, str 26-32 Cziráki, Ungaria, numărul înregistrat 01 09 862 912, număr 
TVA:. 13585349-2-42) (denumit în continuare Furnizorul, date) se aruncă în 
următoarea prospectului.
Manipularea datelor număr de înregistrare: Naihan-73260/2014.
CXII 2011 privind dreptul de autodeterminare informațională și libertatea de 
informare. Legea § 20 (1) prevede că persoana vizată (în acest caz, utilizatorul
cu un magazin de web, denumit în continuare utilizator) să fie comunicate 
înainte de începerea prelucrării datelor, gestionarea datelor, care se bazează 
pe consimțământul sau obligatorie .
Persoana vizată trebuie să fie informată înainte de începerea prelucrării 
datelor este în mod clar și în detaliu toate faptele legate de gestionarea de 
date, în special a datelor cu scop de management și baza juridică a gestionării 
datelor și de prelucrare a datelor de persoane eligibile, durata de gestionare a
datelor .

Persoana vizată trebuie să fie informată cu privire la Info-TV. Pe baza § 6 (1),
care fac, de asemenea, utilizarea de date cu caracter personal, chiar dacă la 
achiziționarea de acordul subiectului ar fi costurile imposibile sau 
disproporționate și manipularea datelor cu caracter personal
• Pentru a îndeplini obligația legală pentru operatorii de date necesare, sau
• Este necesar ca controlorul scop sau interesele legitime ale terță validare 
partid și validarea acestor interese este limitează dreptul la protecția datelor
cu caracter personal de rate.

Informațiile ar trebui să includă drepturile și căile de atac în ceea ce 
privește gestionarea datelor implicate.

În cazul în care datele personale ale celor în cauză ar fi costurile imposibile 
sau disproporționate (cum ar fi, în acest caz, un webshop), următoarele 
informații pot fi făcute la divulgarea de informații:
a) că datele,
b) intervalul afectat,
c) informațiile sunt destinate,
d) durata procesului de prelucrare a datelor,
e) datele trebuie să aibă dreptul de a operatorilor de date cu caracter 
personal,
o descriere a drepturilor și căile de atac și f) gestionarea de date afectate
g) în cazul în care prelucrarea datelor este în cazul în care protecția datelor 
de înregistrare, numărul de înregistrare a prelucrării datelor.
Cine controlează informațiile de management al datelor pentru a gestiona date 
următoarele site-uri: banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu, 
bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu, 
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, cerințele penzszamolo.eu și de conținut 
bazate pe cele de mai sus. Prospectul este disponibil de la site-ul următor: 
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http://banknote.hu/adatvedelem
Modificările vor intra în vigoare în divulgarea de informații la adresa de mai 
sus. În spatele informațional afișa titlurile fiecare legătură juridică capitol.

Definiții Concepts (secțiunea 3)

1 întrebare / User orice specifice sau identificate pe baza datelor cu caracter 
personal - persoană fizică identificabilă - direct sau indirect;
Date 2 persoane: părților interesate date asociate - în special numele în cauză,
identificarea și o sau fizic mai caracteristic, fiziologice, psihice, economice,
culturale sau sociale a cunoștințelor - și asta este concluzia deductibil al 
persoanei vizate;
3. Informații specifice:
a) convingeri rasiale origine, naționalitate, opinie politică sau apartenență de
partid, religioase sau filozofice, apartenența organizației de advocacy, datele 
cu caracter personal referitoare la viața sexuală,
b) starea de sănătate, date cu caracter personal referitoare la vicii și date cu
caracter personal penale;
4. Contribuția: voința și determinarea declarații voluntare relevante, pe baza 
unor informații adecvate, și care consimt fără echivoc datele personale care le 
privesc - gestionarea - complet sau acoperirea anumitor operațiuni;
5. protest: Declarația de părți, care critică manipularea datelor personale și 
solicită eliminarea de gestionare a datelor și de ștergere a datelor tratate;
6. controler este o persoană fizică sau juridică sau entitate juridică fără un 
organism care sau care, singur sau împreună cu alții, în scopul de a datelor 
determină, să ia deciziile cu privire la gestionarea datelor (inclusiv 
instrumentele utilizate) și executate, sau un datelor contractate procesor 
aplicare;
7. Data Management: Indiferent de metoda utilizată efectuate pe datele de orice 
operațiune sau set de operațiuni, în special colectarea, înregistrarea, 
organizarea, stocarea, modificare, utilizare, de votare, transmiterea, 
divulgarea, coordonare, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea și 
pentru a preveni utilizarea în continuare a datelor, fotografii, înregistrări 
sonore sau imagini, precum și de identificare a persoanelor fizice, 
caracteristici (cum ar fi amprentele digitale și amprente palmare, mostre de ADN
și iris imagini.) de înregistrare;
Transferul 8. "date la o parte terță pentru a face datele disponibile pentru 
specificate;
9. dezvăluire: divulgarea datelor pentru oricine;
Ștergerea 10 Date: luare de date de nerecunoscut în așa fel încât restaurarea nu
mai este posibilă;
Denumire 11. Data: datele furnizate în scopul de a marcajelor de identificare a 
distinge;
12. adatzárolás: pentru a limita și mai mult de gestionare a ofertei de marcaje 
de identificare date Perioada finală sau definitivă a timpului;
13. Distrugerea datelor: distrugerea fizică completă de mass-media care conține 
datele;
Prelucrare 14. datelor: sarcini tehnice legate de prelucrarea datelor, metode 
sau mijloace, și indiferent de aplicația utilizată pentru a efectua site-ul de 
operare, cu condiția ca sarcinile tehnice efectuate pe datele;
15. Prelucrarea datelor înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau entitate
fără personalitate juridică, care sau care, în funcție de contractul cu 
controlerul - inclusiv pe baza dispozițiilor de drept al contractelor, precum și
- se prelucrează date cu caracter;
16. Data responsabil: organismele care îndeplinesc funcții publice, care a fost 
produs prin mijloace electronice de date trebuie să fie publicate în interesul 
public, sau în care funcționarea datelor generate în acest sens;
17 informatori: organismele care îndeplinesc funcții publice, care - în cazul în
care datele nu sunt responsabile pentru datele în sine vor fi publicate - 
primește date de proprietarii de date publica pe site-ul;
18 fișiere: toate datele sunt tratate într-un registru;
19. În al treilea rând Partidul: o persoană fizică sau juridică sau entitate 
fără personalitate juridică, care sau care este diferit de la persoana vizată, 
operatorul de date sau de operator de date;

Temeiul juridic de management al datelor (5 secțiunea 6)

1. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în cazul în care
• consimțământul persoanei vizate sau
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• prin lege sau - pe baza unui act, astfel cum este definită în cerc - un scop 
decret guvernamental locale de interes public.

2. Datele cu caracter personal trebuie să fie, chiar dacă la achiziționarea de 
acordul subiectului ar fi costurile imposibile sau disproporționate și 
manipularea datelor cu caracter personal
a) necesare pentru a îndeplini o obligație legală pentru operatorii de date sau
limitarea b) în scopul operatorului sau a interesului legitim unui terț, în 
aplicarea și punerea în aplicare a acestor interese legate de protecția 
drepturilor de informații personale ale proporții.

3. Dacă, prin sau din alte motive inevitabile date nu sunt în măsură să consimtă
la handicap în cauză ei sau pentru alții interesele vitale și viețile oamenilor,
integritatea fizică sau bunurile de pericol imediat pentru a depana sau în 
măsura necesară pentru a preveni timpul poate proteja termenul de obstacolele de
contribuție la această întrebare Datele cu caracter personal pot fi manipulate.

Nu este necesară 4. Limitarea conține vârsta de 16 încărcate cu tinere 
consimțământul de a fi consimțământ valid sau aprobarea ulterioară a 
reprezentantului legal.

5. În cazul în care prelucrarea datelor pe baza consimțământului scop 
regulatorul intrat într-o execuție a unui contract scris, contractul ar trebui 
să includă toate informațiile necesare cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, persoana vizată trebuie să recunoască, în special, definiția 
datelor tratate , durata tratamentului, scopul de utilizare, transmisia de date 
de fapt, fapt destinatari utilizarea procesorului. Contractul trebuie să conțină
termeni foarte clari că semnarea consimte să gestioneze datele specificate în 
contract.

6. În cazul în care includerea consimțământului date supuse personal a fost 
controlorul datelor obținute în absența unei dispoziții din Legea altele decât
• să asigure respectarea obligațiilor legale aplicabile, sau
• Pentru operator sau de către a treia persoană care are un interes legitim 
urmărit, dacă este de interes a pune în aplicare această restricție a dreptului 
la protecția datelor cu caracter personal raportul

De gestionare a datelor este atribuit (§ 4 [1] - [2])

1. Pentru a utiliza datele cu caracter personal numai pentru scopurile 
specificate, exercitarea drepturilor și obligații. La fiecare etapă a 
prelucrării datelor ar trebui să îndeplinească obiectivele prelucrării datelor, 
înregistrarea și gestionarea datelor trebuie să fie corectă și legală.

2. Nu există date cu caracter personal sunt prelucrate, altele decât cele pentru
care datele este esențială pentru atingerea obiectivului. Datele cu caracter 
personal numai în măsura și pentru perioada de timp necesară pentru atingerea 
acestui scop utilizarea.

Celelalte principii de management al datelor (§ 4 [3] - [4])
Datele personale păstrează calitatea în timpul procesării datelor, atâta timp 
cât conexiunea de date poate fi restabilită. Persoana în cauză va fi restaurat 
conexiunea, dacă operatorul dispune de condițiile tehnice necesare pentru 
restaurarea.

Managementul datelor se va asigura în acuratețea, completitudinea și - dacă este
necesar, în scopul de vedere gestionare a datelor - până la data, și care poate 
fi identificat doar atâta timp cât este necesar pentru scopul de prelucrare a 
persoanei vizate.

Data Management funcțional

1. CXII din 2011 privind dreptul de autodeterminare informațională și libertatea
de informare. În baza Legii § 20 (1) se determină în funcționalitatea webshop de
operare web, după cum urmează:
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a) că datele,
b) intervalul afectat,
c) informațiile sunt destinate,
d) durata procesului de prelucrare a datelor,
e) datele trebuie să aibă dreptul de a operatorilor de date cu caracter 
personal,
Descrierea f drepturi) de gestionare a datelor afectate.

2. Faptul de colectare a datelor, gama de date gestionate: Nume facturilor, 
numele persoanei de contact, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de 
telefon, numele de transport maritim, de transport maritim de contact, numărul 
de telefon în caz de livrare în caz de adresa de livrare, data cumpărării , timp
de adresa IP cumpărare.

3. Gama de părți interesate: toate părțile interesate înregistrat pe site-ul 
webshop.

4. Scopul colectării datelor: Website utilizarea deplină a Serviciului, de 
exemplu. Creați un contract de servicii, determinarea conținutului, editarea, 
monitorizarea performanței tarifelor facturate în temeiul acestora, precum și 
validarea cererilor, precum și mâner orice informații personale în scopul de a 
trimite newslettere acordate.

5. Durata de gestionare a datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: 
Eliminarea înregistrării imediat. Cu excepția documentelor contabile, precum C 
anului 2000, pe baza § 169 din Legea contabilității (2) din prezentul informații
trebuie să fie păstrate timp de 8 ani.

Contabilitate document direct și indirect sprijinirea conturile contabile 
(inclusiv conturile generale Ledger, analitice și rapoarte detaliate, precum) 
trebuie să fie lizibil pentru cel puțin 8 ani, pe baza evidențelor contabile 
ținute de referință mod urmărit.

6. Datele are dreptul de a cunoaște identitatea posibil controlorilor: datele 
personale ale operatorului de a gestiona personal, cu privire la aceste 
principii.

7. Prezentarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la gestionarea datelor:
ștergerea datelor cu caracter personal, pot iniția sau modifica afectate în 
următoarele moduri:
- Postul 1163 Budapesta, str 26-32 Cziráki. adresa
- Info@banknote.hu prin e-mail e-mail.

8. Baza legală de gestionare a datelor: consimțământul utilizatorului, Infotv. 
CVIII 2001 privind anumite aspecte § 5 (1), precum și servicii de comerț și 
serviciile societății informaționale electronice. Act (. Denumit în continuare 
Steer tv clar) 13 / A. §   (3):

Serviciul pentru furnizarea de servicii de gestionare a datelor cu caracter 
personal care oferă serviciul tehnic sunt indispensabile. Serviciul în cazul 
altor condiții identice acestea să fie aleși în orice caz necesare pentru a 
opera echipamentul utilizat în furnizarea de servicii ale societății 
informaționale, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă 
numai în cazul în care este de a oferi servicii și îndeplinesc celelalte 
obiective prevăzute în prezenta lege au necesitat, însă în acest caz, numai în 
măsura și timpul necesar.

Principiile de management de date funcțională (orienteze clar de televiziune. 13
/ A.)

1. Furnizorul de servicii poate gestiona informații personale de identificare, 
adresa și data de date de utilizare de servicii cu privire la durata și 
serviciile societății informaționale legate de locație, pentru a se ține seama 
de onorarii de la un contract de prestări de servicii ale societății 
informaționale de facturare.

2. Furnizorul de servicii pentru furnizarea de servicii de gestionare a datelor 
cu caracter personal care oferă serviciul tehnic sunt indispensabile. Serviciul 
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în cazul altor condiții identice acestea să fie aleși în orice caz necesare 
pentru a opera echipamentul utilizat în furnizarea de servicii ale societății 
informaționale, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă 
numai în cazul în care este de a oferi servicii și îndeplinirea alte obiective 
în orienteze clar de lege în mod necesar este necesar, cu toate acestea, în 
acest caz, numai în măsura și timpul necesar.

3. Serviciul pentru orice scop alte date cu privire la utilizarea serviciului - 
crescând astfel eficiența anumitor servicii, adresate reclame electronice 
destinatarului sau alte livrare de conținut destinatar, de cercetare de piata - 
doar baza de gestionat cu definiția prealabilă a datelor țintă de curgere și 
acordul destinatarului.

Înainte și în timpul utilizării beneficiarului serviciului 4. utilizarea 
serviciilor societății informaționale trebuie să se asigure că prelucrarea 
datelor interzice.

5. Informațiile tratat de eșecul crearea contractului, rezilierea contractului, 
și după facturare. Informațiile trebuie șterse dacă ținta fluxul de date este 
pierdut sau în cazul în care destinatarul furnizează. Legea dacă nu se prevede 
altfel în datele șterge să fie efectuată imediat.

6. Furnizorul de servicii trebuie să se asigure că, înainte și în timpul 
utilizării destinatarului încărcăturii serviciilor societății informaționale 
poate ajunge să știe că serviciul este scopuri de gestionare a datelor la care 
tipuri de date, inclusiv de gestionare a unui destinatar care nu sunt direct 
legate de date.

Cookies (cookies) Tratamentul

1. CXII din 2011 privind dreptul de autodeterminare informațională și libertatea
de informare. În baza Legii § 20 (1) se determină în managementul datelor 
webshop cookie următorul site:

a) că datele,
b) intervalul afectat,
c) informațiile sunt destinate,
d) durata procesului de prelucrare a datelor,
e) datele trebuie să aibă dreptul de a operatorilor de date cu caracter 
personal,
Descrierea f drepturi) de gestionare a datelor afectate.

2. Webáruházakra cookie tipic numit "utilizarea protejat prin parolă cookie de 
sesiune", "ar trebui sa Cookies cos" si "cookies securitate", care nu este 
nevoie de a utiliza pentru a cere acordul prealabil din persoanele vizate.

3. Faptul de gestionare a datelor, gama de date gestionate: unice numere de 
identificare, datele, orele

4. populația afectată: toți vizitatorii site-ului relevante.

5. Obiectivul de gestionare a datelor: utilizatorii identifica înregistrarea 
"coș de cumpărături" și urmărirea de vizitatori.

6. Durata de gestionare a datelor, ștergerea datelor limită pentru durata de 
management al datelor pentru finalizarea cookies sesiune de site-urile vizitate,
în timp ce în cazul de cookie-uri persistente ultimii 2 ani.

7. Datele are dreptul de a cunoaște identitatea posibil controlorilor: datele 
personale ale operatorului de a gestiona personal, cu privire la aceste 
principii.

8. Prezentarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la gestionarea datelor:
Persoana vizată are opțiunea de a șterge cookie-urile în instrumente 
browser-ului / Opțiuni de meniu, de obicei din meniul Settings 
confidențialitate.
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9. Data Management Temeiul juridic al contactelor din acordul este necesar în 
cazul în care singurul scop de a utiliza cookie-uri solicitate în mod expres de 
către printr-o rețea electronică de comunicații transmiterea de o comunicare sau
care abonatul sau utilizatorul unui serviciu al societății informaționale este 
asigurat operatorului trebuie neapărat .

10. Frecvența vizitatori pe web folosind Google Analytics pentru a măsura 
Serviciului. Atunci când se utilizează serviciul sunt date transmise. Datele 
transmise de identificare a persoanei în cauză nu este potrivit. Politica de 
confidențialitate Goggle pentru mai multe informații, consultați 
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

11. Utilizarea web după Google Adwords cod remarketing. Remarketingul este o 
funcție care permite web pentru utilizatorii care au accesat anterior site-ul 
pentru a afișa anunțuri relevante, în timp ce site-urile din Rețeaua de display 
Google în alte browsere. Codul remarketing foloseste cookie-uri pentru 
vizitatori de a semna. Utilizatorii Webshop vizitează pot dezactiva aceste 
cookie-uri, precum și alte informații referitoare la gestionarea datelor Goggle 
poate citi următoarele adrese: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ 
și https://support.google. com / analytics / preluare / 2,700,409th Dacă 
utilizatorul dezactivează cookies remarketing, ele nu vor apărea în webáruháztól
personalizate oferte.

Activitatea DM Newsletter

1. XLVIII din 2008 privind condițiile esențiale de publicitate de afaceri și 
limitele fiecărei. Utilizator în mod expres în avans și poate contribui la 
sensul § 6 din Legea este de a oferi servicii de publicitate, alte transporturi 
timpul de înregistrare specificat disponibilități de căutare.

2. În plus, clientul păstrând această informație în vedere prevederile pot 
contribui să se ocupe de informații cu caracter personal necesare pentru 
serviciul de a trimite oferte promotionale.

3. Serviciul nu trimite mesaje nesolicitate comerciale, și limitarea utilizator 
și fără justificare, să opteze gratuit pentru trimiterea ofertelor. În acest 
caz, toate serviciile de publicitate - este necesară pentru a trimite mesaje - 
datele personale sunt șterse din registrul de publicitate și alte oferte nu sunt
în căutarea pentru un utilizator. Utilizator dezabona făcând clic pe link-ul de 
publicitate în mesaj.

4. CXII din 2011 privind dreptul de autodeterminare informațională și libertatea
de informare. În baza Legii § 20 (1) trebuie să fie definite în cadrul 
newsletter-ul de gestionare a datelor este trimis la:

a) că datele,
b) intervalul afectat,
c) informațiile sunt destinate,
d) durata procesului de prelucrare a datelor,
e) datele trebuie să aibă dreptul de a operatorilor de date cu caracter 
personal,
Descrierea f drepturi) de gestionare a datelor afectate.

5. Datele fapt management, gama de date gestionate: numele, adresa de e-mail, 
data, ora.

6. populația afectată: toți cei implicați în abonații newsletter-ul.

7. Scopul prelucrării: Trimiterea de mesaje electronice care conțin reclame 
pentru cei în cauză, pentru a furniza informații cu privire la informații 
actuale, produse, promotii, noi caracteristici, etc.

8. Durata de gestionare a datelor, ștergerea datelor limită pentru retragerea 
declarația de consimțământ, care dezabonare este managementul datelor.

9. Persoana de date controlorilor potențiale are dreptul să știe: Datele 
personale ale personalului de conducere de date pentru a gestiona, în ceea ce 
privește aceste principii.
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10. O descriere a drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește gestionarea
datelor: Întrebarea, în orice moment, in mod gratuit dezabona de la 
newsletter-ul.

11. Temeiul juridic al gestionării datelor: acordul voluntar al Infotv. XLVIII 
din 2008 privind § 5 (1) din publicitatea și comercializarea anumitor condiții 
de bază și limitări ale. Legea § 6 (5):

Publicitate, operatorul de publicitate și publicitate editorului - îi va duce la
persoana care face declarația contributorii înregistrările de date cu caracter 
personal - pe scară largă specificate în autorizație. Publicitatea pentru 
destinatar - - înregistrate în registrul de date pot fi transferate doar cu 
acordul prealabil al persoanei în cauză numai pentru a contribui lor declarate 
de retragere partidele sale de gestionat si a treia.

Transmisie
1. CXII din 2011 privind dreptul de autodeterminare informațională și libertatea
de informare. În baza Legii § 20 (1) se determină în locul webshop de 
transmitere, următoarele activități:

a) că datele,
b) intervalul afectat,
c) informațiile sunt destinate,
d) durata procesului de prelucrare a datelor,
e) datele trebuie să aibă dreptul de a operatorilor de date cu caracter 
personal,
Descrierea f drepturi) de gestionare a datelor afectate.

2. Faptul de gestionare a datelor, gama de date gestionate. Domeniul de aplicare
al datelor transmise de a gestiona livrarea: numele, adresa, numărul de telefon,
numele modelului, sumă datorată.
Domeniul de aplicare al datelor transmise de operațiunea de plată on-line: nume,
adresă, valoarea tranzactiei, elemente tranzacție.

3. Gama de părți interesate: toate părțile interesate care solicită livrare la 
domiciliu / cumpărături on-line.

4. Obiectivul de gestionare a datelor: livrari de produse alimentare de produs /
tranzacția cumpărături on-line a ordonat.

5. Perioada de prelucrare a datelor, ștergerea datelor limită pentru subscrierea
livrare / on-line dureaza partide.

6. Datele are dreptul să cunoască posibil persoana controlere: Datele cu 
caracter personal sunt tratate, în ceea ce privește aceste principii:

DPD Hungária Kft.
1158 strada Budapesta, Késmárk. 14
Tel: +36 1 501 6204
Fax: +36 1 501-6214
E-mail: dpd@dpd.hu
Termeni și condiții: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC

GLS General Logistics Systems Hungary Kft Parcel Logistics.
H-2351 Alsónémedi, Europa u. Două
Politica de confidențialitate: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

UPS Hungary Kft.
2220, rutier Lőrinci 61
Tel:. 06 40 98 98 98 (din Ungaria numai)
Tel:. +36 1 877 0000
Fax: + 36 1 877 0114

CIB Bank Zrt.
Adresa: 1027 Budapest, BEAR U. 4-14.
Adresa poștală: 1537 Budapest, Pf 394 ..
Tel: (36-1) 423-1000
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Adresa de e-mail: cib@cib.hu
Web site: www.cib.hu
Politica de confidențialitate: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index

Server Gazduire:
Ltd. Deninet.
1188 Budapest, Bercsényi u. 79 / b.
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40620-030
Mobil: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
Adresa de e-mail: info@deninet.hu
Întrebări tehnice: help@deninet.hu

7. Prezentarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la gestionarea datelor:
Asigurătorul poate solicita / abonare online, controlerul de servicii de livrare
la domiciliu, de îndată ce ștergerea datelor cu caracter personal.

8. Temeiul juridic pentru transmiterea de date: consimțământul utilizatorului, 
Infotv. CVIII 2001 privind anumite aspecte § 5 (1), precum și servicii de comerț
și serviciile societății informaționale electronice. Legea 13 / A. §   (3).

Privacy (Secțiunea 7)
1. Operatorul este obligat să operațiunile de prelucrare a datelor sunt 
concepute și puse în aplicare pentru a asigura protecția sferei private a 
persoanelor în cauză.

2. Regulatorul și domeniul de activitate al prelucrării trebuie să asigure 
securitatea datelor, trebuie să ia, de asemenea, măsurile tehnice și 
organizatorice necesare și să stabilească normele de procedură care sunt 
necesare pentru Info TV., Precum și alte date și secrete normele de protecție a 
avea efect.

3. Datele ar trebui să fie protejate prin măsuri adecvate, în special împotriva 
accesului neautorizat, alterarea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, precum 
și distrugerea accidentală și daune, și a devenit inaccesibile rezultă din 
schimbări în tehnica folosite împotriva.

Acesta trebuie să ofere soluții tehnice adecvate pentru protejarea 4. Diferitele
registre gestionate electronic de date stabilește că datele cuprinse în 
registrele - cu excepția cazului în permise de lege - nu sunt direct legate 
între ele și problema în ordine prima.

5. În timpul prelucrării automate a datelor cu caracter personal pentru a 
asigura operatorului și procesor de date acțiunile suplimentare
a. împiedica introducerea de date neautorizat;
b. a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către 
echipamente de transmisie a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul;
c. este posibil să se verifice și să se stabilească utilizarea echipamentelor de
comunicare a datelor cu caracter personal care au fost transmise autorităților 
sau înainte;
d. a verifica și de a stabili ce date cu caracter personal, atunci când și de 
către cine a sistemelor automate de prelucrare a datelor;
e. de recuperare a sistemelor instalate și în cazul unei defecțiuni
f. că apariția defectelor în raport prelucrare automată se face.

6. Operatorul de date și operator de date trebuie să fie tehnica de determinare 
a nivelului actual de dezvoltare și aplicare a măsurilor pentru securitatea 
vizualizarea datelor. Ar trebui să fie alese mai multe solutii de management a 
datelor care sunt posibile pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în dificultăți 
disproporționate pentru controlerul.

Drepturile persoanelor vizate (14 §19)

1. afectat poate solicita prestatorului de servicii să ofere prelucrarea 
informațiilor lor de date cu caracter personal, corectarea solicitarea de 
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informații cu caracter personal și de a solicita informații cu caracter personal
- cu excepția de gestionare a datelor obligatorii - ștergerea sau blocarea.

2. La cererea în cauză dă informații controler la care se referă tratate sau 
prelucrate de un contractate date procesor de date, sursa și scopul de 
gestionare a datelor, motiv și durata numele de prelucrare a datelor, adresa și 
activitățile legate de date management, și - implicarea personală în caz de 
transmitere a datelor - baza legală pentru transmiterea și destinatarul.

3. Regulatorul de verificare a legalității și de transmitere a datelor pentru 
informațiile în cauză conduce la înregistrare transmisie care include data 
datelor cu caracter personal pe care le administrează transmiterea datelor la 
temeiul juridic și beneficiarul definirea domeniului de aplicare a datele cu 
caracter personal transferate și datele de prescriere alte informații cerute de 
lege.

4. Operatorul va mai scurt interval de timp de la depunerea cererii, dar nu mai 
târziu de 30 de zile, într-o formă ușor de înțeles, cererea în acest sens a în 
cauză să furnizeze informațiile în scris. Informația este liberă.
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